
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»  

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОБУДУВАННЯ, ЕКОЛОГІЇ І ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

КАФЕДРА ОБЛАДНАННЯ ВИДОБУВНИХ І ПЕРЕРОБНИХ КОМПЛЕКСІВ 

  
 

 

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ 

ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ» 

 

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

16 травня 2019 року, м. Покровськ 

 

 
 

 

 

Покровськ-2019  



1 
 

УДК (06) 62 : 622 : 67 : 662 : 621 : 620 : 666  

П 96 

 

 

 

 

Редакційна колегія: 

 

Кутняшенко Ігор Вікторович, к.т.н., доцент каф. обладнання 

видобувних і переробних комплексів, ДонНТУ; 

Боровльов В’ячеслав Миколайович, асистент каф. обладнання 

видобувних і переробних комплексів, ДонНТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми техніки і 

технології переробних виробництв» : зб. тез та доп. (Покровськ, 16 трав. 

2019 р.) [Електронне видання]  / Донецький національний технічний 

університет. – Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2019. – 117 с. 

 

До збірника увійшли тези доповідей, де розглядаються питання 

вдосконалення технологій та обладнання видобувних та переробних 

підприємств, сучастні та перспективні методи та засоби проектування 

обладнання та оптимізації технологічних процесів на виробництвах 

інноваційні підходи до вирішення інженерно-технічних проблем. 

 

 

  

© ДВНЗ «ДонНТУ», 2019 

  



2 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Ляшок Ярослав Олександрович, ректор ДонНТУ, д.е.н.,  голова 

оргкомітету; 

Топоров Андрій Анатолійович завідувач кафедри ОВПК ДонНТУ, 

к.т.н., заступник голови оргкомітету; 

Сурженко Андрій Миколайович декан факультету машинобудування, 

екології та хімічних технологій 

ДонНТУ, к.т.н. 

Магомедов Муса Сергоєвич, генеральний директор 

ПрАТ "Авдіївський КХЗ". 

Антонюк Сергій Ігоревич завідувач кафедри механічних 

технологічних процесів та часток TU 

Kaiserslautern, Німеччина, д.т.н. 

Гайдаєнко Олександр Сергійович директор з інжинірингу ПрАТ 

«ЗАПОРІЖКОКС» 

Семірягін Сергій Володимирович заступник головного директора ТОВ 

«Науково-виробниче підприємство 

ДНЕПРЕНЕРГОСТАЛЬ», к.т.н. 

Решетняк Віталій Сергійович начальник відділу охорони праці та 

промислової безпеки 

ПрАТ "Северодонецький ОРГХІМ" 

Худошин Андрій Андрійович головний технолог ТОВ 

«СпецтехсклоА» 

Ульянов Володимир Олександрович начальник технічного відділу ТОВ 

«Збагачувальна фабрика Свято-

Варваринська» 

Костіна Олена Дмитрівна к.т.н., доцент каф. ОВПК, ДонНТУ 

голова секції: «Процеси та обладнання 

видобувних та переробних комплексів» 

Костенко Віктор Климентович д.т.н., проф., зав. каф. ПД, ДонНТУ, 

голова секції: «Екологія та технології 

захисту довкілля» 

Збиковський Євген Іванович к.т.н., доцент, зав. каф. ХТ, ДонНТУ, 

голова секції: «Хімія та хімічні 

технології» 

 

  

https://clarity-project.info/tenderer/00206109
https://clarity-project.info/tenderer/00206109


3 
 

ЗМІСТ 

Секція 1. Процеси та обладнання видобувних  

та переробних комплексів.  

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ 

ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ ДЛЯ ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ 

Решетняк В.С………………………………………………………….. 6 

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ 

ТРАНСПОРТУВАННІ З УРАХУВАННЯМ ЗМІН 

ВАНТАЖОПОТОКУ ПРИ РОБОТІ ОЧИСНОГО 

КОМБАЙНА. 

Алехов В.В. Семенченко А.К. Семенченко Д.А. Белицький П.В…. 9 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИПАРНОЇ УСТАНОВКИ 

НЕПЕРЕРИВНОЇ ДІЇ 

Губський В. І., Алексєєва О.Є……………………………………….. 14 

NUMERISCHE SIMULATIONEN DES PARTIKELAUFPRALL 

FÜR VERSCHIEDENE AUFPRALLWINKELN 

Dereviankina L., Тoporov А., Breuninger P., Antonyuk S……………. 18 

ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ ДЛЯ 

ІНТЕНСИВНОЇ ВИЇМКИ ПЛАСТІВ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ 

Семенченко А.К., Дрюк В.В…………………………………………. 21 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПЛАНІРНОГО 

ПРИСТРОЮ 

Журавель Б.Б.,  Боровльов В.М……………………………………… 25 

РЕКОНСТРУКЦІЯ РЕКТИФІКАЦІЙНОЇ КОЛОНИ ДЛЯ 

ПОДІЛУ СУМІШІ АЦЕТОН−ЕТАНОЛ 

Кабанов А. С., Трет’яков П.В. 30 

ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ БАРАБАННОЇ 

СУШАРКИ 

Карчакін Д.В., Трет’яков П.В………………………………………... 32 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕВАГ ЗАСТОСУВАННЯ 

МЕХАТРОННОЇ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ВИКОНАВЧОГО 

ОРГАНА У СКЛАДІ ПРОХІДНИЦЬКИХ КОМБАЙНІВ 

ВИБІРКОВОЇ ДІЇ 

Коваленко О. В., Семенченко А. К………………………………….. 34 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО 

СТАНУ ГІДРОСТІЙКИ КРІПЛЕННЯ КД90 З 

ВИКОРИСТАННЯМ ПАКЕТУ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ 

SOLIDWORKS 

Козій І.А., Зінов'єв С.М………………………………………………. 39 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ 

ДИСПЕРГУВАННЯ В ПЕРЕМІШУЮЧОМУ АПАРАТІ 

Кондріков Д. В., Кутняшенко І.В……………………………………. 
 

43 

 



4 
 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА РОБОТОЮ 

ФЛОТАЦІЙНО-ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ В 

ДИНАМІЦІ РОБОТИ З РОЗРОБКОЮ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО 

УДОСКОНАЛЕННЮ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ 

Корольова О.С………………………………………………………… 47 

ВИРІШЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ В НАСАДКОВОМУ АБСОРОБЕРІ 

Кравченко П. В., Алексєєва О.Є……………………………………... 50 

ВПЛИВ ВИТРАТ ЧАСУ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ КРІПЛЕННЯ 

ТА ВИКОНАННЯ ДОПОМІЖНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ТЕМПИ 

ПРОХОДКИ ВИРОБКИ КОМБАЙНОВИМ СПОСОБОМ 

Лінник С. С., Семенченко А. К………………………………………. 53 

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ, ЩОДО УСУНЕННЯ 

НЕДОЛІКІВ В ЩОКОВИХ ДРОБАРКАХ 

Лисенко Д.А., Костіна О.Д…………………………………………… 57 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РАБОТЫ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ ГОРНЫХ 

ПРЕДРПИЯТИЙ 

Григор’єв М.А., Мінгазов Є.С., Белицкий П.В., Семенченко Д.А.... 60 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ  

СТРУЖКИ І КІНЕМАТИЧНИХ ЗМІН КУТІВ РІЗЦЯ 

ПЛАНЕТАРНОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

Моделкін Ю. Е., Семенченко Д. А…………………………………... 64 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТАРІЛЧАСТИХ ПРИСТРОЇВ В 

ОЧИЩУВАЛЬНИХ АПАРАТАХ 

Монахов В.І., Кутняшенко І.В……………………………………….. 68 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ 

ЗДАТНОСТІ ШНЕКА НА ШВИДКІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ 

КОМБАЙНА В УМОВАХ ТОНКИХ ПЛАСТІВ 

Новіков І. К., Семенченко Д. А………………………………………. 71 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИЛ ОПОРУ ПЕРЕМІЩЕННЮ 

РИШТАКІВ КОНВЕЄРА ОЧИСНОГО МЕХАНІЗОВАНОГО 

КОМПЛЕКСУ 

Поляков Д. В., Семенченко Д. А…………………………………….. 75 

СТАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОПОР ВЕРТИКАЛЬНИХ АПАРАТІВ, 

МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО 

СТАНУ 

Сергєєв О.А., Топоров А.А…………………………………………... 79 

ВПРОВАДЖЕНЕННЯ ІННОВАЦІНИХ РІШЕНЬ В 

ОБЛАДНАННІ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ СИРОВИННИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

Федоров С.І., Топоров А.А…………………………………………… 
 

82 

 



5 
 

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ АНТИКОРОЗІЙНИХ 

ПОКРИТЬ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО 

ГАЗОДИНАМІЧНОГО НАПИЛЮВАННЯ 

Шеремет Н.М., Дерев’янкіна Л.С., Костіна О.Д……………………. 85 

Секція 2. Екологія та технології захисту довкілля.  

РЕКОНСТРУКЦІЯ СУШАРКИ І ПРОБЛЕМА ВИНОСУ В 

АТМОСФЕРУ ЧАСТИНОК СУХОГО МОЛОКА 

Васильєв В.І., Трет’яков П.В………………………………………… 88 

ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ГІРНИКА У ГЛИБОКИХ 

ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ 

Власенко М.М., Іорданов І.В., Сімонова Ю.І., Положий А.В., 

Король А.В., Довгаль В.Ю…………………………………………… 91 

ВИКОРИСТАННЯ ШАХТНОЇ ПОРОДИ ВП «ШАХТА 

КАПІТАЛЬНА» ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ТЕХНОГЕННОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ 

Терехова Т.О., Зав’ялова О.Л………………………………………… 94 

ВДОСКОНАЛЕННЯ УСТАНОВКИ БЕЗПИЛОВОЇ ВИДАЧІ 

КОКСУ 

Хомутов Е.Є.,  Боровльов В.М………………………………………. 98 

Секція 3. Хімія та хімічні технології  

КОНТРОЛЬ І РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

ГІДРОДЕПАРАФІНІЗАЦІІ 

Боюн О.О., Кутняшенко І.В………………………………………….. 101 

РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ МОДИФІКАЦІЇ 

КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ ПЕКІВ З МЕТОЮ РОЗШИРЕННЯ 

АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ КОКСОХІМІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА  
Гальченко Д.І………………………………………………………….. 103 

ОТРИМАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ ПІН НА ОСНОВІ 

МОДИФІКОВАНОГО КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОГО ПЕКУ ПІД 

ТИСКОМ 

Данило І.І., Крутько І.Г………………………………………………. 105 

РЕКОНСТРУКЦІЯ РЕАКТОРНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ 

ОТРИМАННЯ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА 

Клименко О. С., Топоров А. А……………………………………….. 107 

ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА В МУНІЦИПАЛЬНОМУ 

СЕКТОРІ МІСТА ПОКРОВСЬК 

Книш Я.С., Швець І.І…………………………………………………. 110 

АДСОРБЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД СПОЛУК РТУТІ 

Крутько І.Г., Міщенко В.П., Каулін В.Ю., Григуліч А.М………….. 112 

ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ШИХТ  
Ханикіна І.С…………………………………………………………… 114 



6 
 

Секція 1. Процеси та обладнання видобувних та переробних 

комплексів. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 62 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ІНЖЕНЕРНИХ 

КАДРІВ ДЛЯ ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ 

Решетняк В.С. 
ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» 

 

Трикутник «Людина-машина-середовище», який використовують 

для зображення системи, що складається із людини/людства, штучного 

засобу виробництва/техносфери та навколишнього середовища, що 

взаємодіють, є рівнобічним. Тобто всі три підсистеми рівноцінні для 

успішного виконання всією системою своїх функцій. Але, якщо у якості 

«машини» розглядати переробні виробництва, проблематика, пов’язана з 

елементом «людина», традиційно перебуває в тіні проблем техніки і 

технології та проблем навколишнього природного середовища. 

Технічний прогрес неспинний. Для ефективного та безпечного 

функціонування підприємств, що постійно удосконалюються та стають 

більш складними та потужними, необхідні кадри, чий рівень 

компетентності відповідає складності «машини». І, на сам перед, 

інженерно-технічні працівники, чия нестача наростає і буде наростати в 

доступній для огляду перспективі. 

Ця проблема є особливо характерною для вітчизняного ринку праці 

та ринків праці пострадянських країн. В чому ж її корені? 

Валова індустріалізація, що мала місце у ХХ сторіччі, потребувала 

величезної кількості інженерних кадрів. Задля їх підготовки було створено 

багато політехнічних та більш спеціалізованих навчальних закладів, що 

працювали у щільному контакті із «замовниками» випускників – великими 

переробними підприємствами. Юнак, що обирав професію інженера, та, 

особливо, його батьки мали непохитну впевненість у майбутньому 

працевлаштуванні після отримання освіти та кар’єрному зростанні на 

виробництві. Працювати на виробництві було престижно та перспективно 

(а інколи й безальтернативно). 

Але, завдяки багатьом негативним особливостям радянського 

господарювання та суспільного устрою, інженерна праця почала поступово 

втрачати престижність., Інженерні штати виробництв були невиправдано 

роздутими, оплата праці інженера нижнього та навіть середнього рангу не 

була справедливою та мотивуючою… Завдяки інерції та традиціям попит 

на інженерну освіту зберігався до розпаду СРСР та й після нього, проте 

кризові дев’яності роки, деіндустріалізація країни, перехід до ринкових 

відносин призвели до впевненої переваги освіти у сферах економіки та 
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менеджменту, інформаційних технологій та інших над інженерною 

освітою. 

До того ж, якість самої інженерної освіти почала поступово 

знижуватися за рахунок жебрацького фінансування навчальних закладів, 

невідповідності методичної та технічної бази навчальних закладів вимогам 

часу, послаблення зв’язків між освітою та виробництвом. Реформування 

освіти призвело до того, що досвідчені працівники з переробних 

підприємств втратили можливість викладати спеціальні дисципліни за 

своїм фахом у «вишах» без наявності наукового ступеню, викладачі із 

науковим багажем та виробничим досвідом почали досягати закритичного 

віку, а молоде покоління викладачів вже не мало змоги близько 

ознайомитися із виробництвом. 

Таким чином, роботодавці стикаються із низькою готовністю 

молодих спеціалістів до виконання трудових функцій одразу зі 

студентської лави. Їх адаптація потребує чималих витрат часу та коштів, 

які можуть собі дозволити лише великі потужні підприємства. Тому 

перевагу роботодавці надають працівникам із досвідом роботи, та у 

багатьох випадках намагаються якомога довше утримувати на посадах 

досвідчених висококваліфікованих працівників, що вже досягли 

пенсійного віку. 

Також трендом э відтік висококваліфікованих інженерних кадрів 

закордон. Цьому сприяє мобільність українців, що зросла останнім часом 

за рахунок відкриття кордонів із Європейськими державами та збільшення 

кількості фахівців, що оволоділи іноземними мовами на достатньому для 

ведення професійної діяльності рівні. 

І ще хотілося б привернути увагу до однієї тенденції - розвиток 

глобальної мережі та телекомунікаційних технологій, доступність 

неосяжних масивів інформації та розважального контенту призвели до 

того, що молодь стає дедалі більш поверхневою у навчанні та роботі. 

Доказом цьому є низький середній рівень знань з математики в 

українських школярів, бо математика потребує системного вивчення та 

глибокого розуміння. Також, «комп’ютерне» покоління у своїй масі є 

менш креативним. В той час, як сучасна інженерна діяльність в умовах 

динамічного вдосконалення техніки, технологій, методологій управління 

підприємством потребує творчого підходу та неабияких здібностей до 

самовдосконалення. 

 

Все вищевикладене має наочно ілюструвати наскільки гострою є 

проблема кадрового голоду сучасних переробних підприємств. В вочевидь, 

що без вирішення проблеми підготовки кваліфікованих кадрів, новітні 

техніка та технології переробних підприємств поступово 

перетворюватимуться на «речі у собі». 
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Може здаватися, що вирішенням питання є подальше удосконалення 

систем автоматичного керування виробництвами, або їх роботизація. Але, 

чим досконалішими будуть системи керування, тим вищою має бути 

кваліфікація персоналу, що буде задіяний у проектуванні, монтажі, 

налагодженні та технічному обслуговуванні цих систем. Також ціна 

людських помилок буде відповідно вищою. Достатньо згадати резонансні 

та жахливі катастрофи авіалайнерів, причиною яких було те, що літаки 

випередили у «розумності» власних пілотів або обслуговуючий персонал. 

Поширення ж інформаційних технологій може бути альтернативою 

лише праці інженерно-технічніх працівників хіба що нижньої ланки. 

 

На мою думку, за для того, щоб подолати цю кадрову кризу, або хоча 

б знизити рівень її критичності необхідні наступні кроки: 

Держава має надавати підтримку навчальним закладам, що готують 

інженерів із актуальною для вітчизняної переробної промисловості 

спеціалізацією. Також інженерна освіта має ставати дедалі більш 

доступною та привабливою для абітурієнтів. Престиж інженерних 

професій має підвищуватися за рахунок державної пропаганди. 

Вимоги з боку органів державного нагляду до освітньо-

кваліфікаційного рівню інженерів, що займають відповідальні посади та 

некомпетентність котрих може загрожувати суспільній безпеці, мають 

бути більш суворими та безкомпромісними. 

Навчальні заклади усіх рівнів/ступенів та переробні підприємства, 

що є замовниками молодих спеціалістів, мають об’єднати зусилля, щоб 

навчальний процес був більш послідовним, ефективним та 

цілеспрямованим. Програми та форми навчання мають вдосконалюватися 

із урахуванням вимог сучасного та перспективного ринку праці, недоліків 

та переваг сучасних учнів, можливостей, що надають нам новітні 

комп’ютерні та комунікаційні технології. 

Навчання має бути модульним та гнучким, дозволяти у разі потреби 

«безкровну» зміну спеціалізації випускника у процесі навчання та реальну 

професійну перепідготовку фахівців, що вже працюють на виробництві. 

 

І, нарешті, обладнання та технології переробних виробництв мають 

створюватися максимально адаптованими до реального рівню персоналу, 

що буде ними опікуватися. Та, якщо цей рівень вочевидь не достатній, 

паралельно мають розроблятися процедури, методи та системи підготовки 

персоналу, використання котрих буде суворо обов’язковим та 

контрольованим із боку державних органів та розробників/виробників 

техніки та технологій, що несуть відповідальність за їх безаварійне 

використання разом із переробним підприємством. 
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УДК: 622.64:621.311.1 

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ 

ТРАНСПОРТУВАННІ З УРАХУВАННЯМ ЗМІН 

ВАНТАЖОПОТОКУ ПРИ РОБОТІ ОЧИСНОГО КОМБАЙНА. 

Алехов В.В. Семенченко А.К. Семенченко Д.А. Белицький П.В. 
Донецький національний технічний університет 

Одним із найважливіших складових гірничого виробництва є 

транспортування вантажу конвеєрним транспортом. Однак сучасні 

методи транспортування є недостатньо ефективними з точки зору 

енергоспоживання. Проведені досліди показують, що регулювання 

швидкості конвеєрів дозволяє суттєво знизити енергоспоживання. 

One of the most important components of the mining industry is the 

delivery of cargo by conveyor transport. However, modern transportation 

methods are not sufficiently efficient in terms of energy consumption. 

Experiments show that controlling the speed of conveyors can significantly 

reduce energy consumption. 

В даний час конвеєрні транспортні системи є одним з найважливіших 

ланок транспортної системи вугільних шахт. Вони характеризуються 

універсальністю, високою продуктивністю при великій довжині і 

порівняно невеликої потужності транспортування, простотою 

автоматизації. 

Однак, конвеєрні транспортні системи внаслідок особливостей 

технологічного процесу видобутку корисних копалин завантажуються 

нерівномірно. При цьому, внаслідок складності пуску з вугіллям і високого 

ступеня готовності до прийняття вантажу конвеєрний транспорт не 

повинен зупинятися. Спостереженнями встановлено, що конвеєрний 

транспорт за період робочої зміни завантажується в повному обсязі, а іноді 

працює без навантаження, тобто в режимі холостого ходу. Такий стан 

зумовлює значні невиробничі витрати електроенергії, які можуть 

перевищувати нормативні в три рази. 

 Метою роботи є пошук раціонального способу регулювання 

швидкості стрічки конвеєра за критерієм мінімізації сумарного 

енергоспоживання на функціонування стрічкового конвеєра. 

Для визначення найбільш оптимального способу регулювання, згідно 

з описаною методикою [1], була розроблена модель, яка дозволяє 

обчислити споживання електроенергії при різних режимах регулювання 

швидкості. Крім того, модель дозволяє визначати енергоспоживання як для 

одного, так і для ланцюга конвеєрів. Модель була розроблена за 

допомогою програмного пакету «Matlab Simulink». 

Спочатку задається вантажопотік з очисного вибою, який описується 

як добудок двох взаємно некорельованих величин: безперервної Q` (t) і 

дискретної Y (t). 

 



10 
 

Q(t)=Q`(t)∙ Y(t) 

 

Безперервна складова вантажопотоку апроксимується випадковою 

функцією з розподілом миттєвих значень продуктивності за законом, 

близькому до нормального. Дискретна складова описується узагальненою 

функцією, яка представляє собою нескінченну суму функцій Хевісайда, 

взятих по черзі з додатними та від’ємними знаками. Y (t) можна описати як 

потік готовності технологічного ланцюга [1]. 

В алгоритмі моделювання конвеєра розраховується змінна 

транспортна затримка при регулюванні швидкості стрічки або задається її 

значення постійною величиною при відсутності регулювання. Також, 

обчислюється різниця значень вантажопотоку до і після транспортної 

затримки і інтегрується за часом для визначення поточної маси на конвеєрі 

QS. З урахуванням швидкості конвеєра vk і ваги пересуваються частин 

комбайна F, обчислюється енергоспоживання [2]: 

𝑊 = 𝐹(𝑄𝑆[𝑄(𝑡𝑖), 𝑄(𝑡𝑖−1), 𝑄(𝑡𝑖−𝜏), 𝑣𝑘(𝑄(𝑡𝑖))]) ∙ 𝑣𝑘(𝑄(𝑡𝑖) ∙ 𝑡, 

де 𝑄(𝑡𝑖−𝜏) – значення процесу занурення гірської маси на стрічку Q(t), 

що відстають від 𝑄(𝑡𝑖) на змінну транспортну затримку τ. 

Для перевірки адекватності моделі були взяті дані зі статті [3], 

отримані результати відрізняються не більше ніж на 5%. 

Для визначення оптимального способу підвищення 

енергоефективності промодельовані конвеєри з різними схемами 

регулювання при однакових умовах. Дані для моделювання вантажопотоку 

були взяті зі статті [4]. Математичне сподівання продуктивності очисного 

комбайна - 290 т/год (діапазон від 100 до 570 т/год), коефіцієнт варіації - 

0,5, що обумовлено нерівномірністю швидкості подачі комбайна (діапазон 

1,2-7,5 м / хв.). Об'єктом дослідження була обрана мінімальна дільнична 

група, що складається з скребкового і стрічкового конвеєрів.  

На рисунку 1 представлений результат моделювання вхідного 

вантажопотоку. 

 Отриманий вхідний вантажопотік характеризується високою 

нерівномірністю з математичним очікуванням 4800 кг/хв і коефіцієнтом 

варіації 0,5. 

Рисунок 1 –  Вхідний вантажопотік. 
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На рисунку 2 представлені результати моделювання хвилинних 

значень загального енергоспоживання конвеєрів без регулювання 

швидкості протягом 100 хвилин. 

Рисунок 2 –  Хвилинні значення загального енергоспоживання 

конвеєрів без регулювання швидкості. 

 

З рисунка 2 видно, що енергоспоживання коливається в межах 0,3-0,7 

кВт∙год/хв і характеризується сумарним значенням 270 кВт∙год. 

На рисунку 3 представлені результати моделювання хвилинних 

значень загального енергоспоживання конвеєрів з плавним регулюванням 

швидкості протягом 100 хвилин. 

Рисунок 3 – Хвилинні значення загального енергоспоживання 

конвеєрів з плавним регулюванням швидкості. 

 

 Отже, зниження сумарного енергоспоживання при частотному 

регулюванні швидкості, в порівнянні з режимом відсутності регулювання 

швидкості стрічки, складе 39 %. 

На рисунку 4 представлені результати моделювання хвилинних 

значень загального енергоспоживання конвеєрів з дискретним 

регулюванням швидкості протягом 100 хвилин. Для всіх конвеєрів 

призначені номінальна швидкість Vном та швидкість холостого ходу 

𝑉мін = 𝑉ном/10. Також для трьохшвидкісного додатково призначена 

швидкість 𝑉2 = 𝑉ном/2, а для чотиришвидкісного призначені 𝑉2 =
3

2
𝑉ном та 𝑉3 = 𝑉ном/3. 
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Рисунок 4 – Хвилинні значення загального енергоспоживання 

конвеєрів з дискретним регулюванням швидкості: двошвидкісний (синій),  

трьохшвидкісний (помаранчевий),  чотиришвидкісний (зелений). 

 

 Сумарні значення величини хвилинного енергоспоживання складуть: 

для двошвидкісного приводу - 252 кВт∙год, для трьохшвидкісного – 202 

кВт∙год, для чотиришвидкісного – 196 кВт∙год. Таким чином, для описаних 

вище умов обчислювального експерименту зниження енергоспоживання 

складе: 6% для двошвидкісного приводу, 25% для трьохшвидкісного 

приводу і 27 % для чотиришвидкісного приводу. 

У таблиці 1 зведені результати оцінки сумарного енергоспоживання 

конвеєрів протягом 100 хвилин. 

 

Таблиця 1 - Електроспоживання конвеєрів при різних структурах 

регулювання приводу 

Тип регулювання 

швидкості 

Сумарне 

енергоспоживання, кВт∙год 

Економія енергії, 

% 

Без регулювання 270 - 

Двошвидкісний 252 6 

Трьохшвидкісний 202 25 

Чотиришвидкісний 196 27 

Плавне регулювання 163 39 

 Висновки. Виходячи з отриманих даних видно, що раціональним за 

критерієм зниження сумарного енергоспоживання (на 39%) є плавне 

регулювання швидкості стрічки. Але для забезпечення такого способу 

необхідні розробка складних алгоритмів регулювання та впровадження 

теристорних перетворювачів частоти, а витрати на їх установку 

незрівнянно вище, ніж потенційна економія електроенергії на 

транспортування, яку вони можуть дати. 

 Доцільна також застосування трьохшвидкісного дискретного 

регулювання, яке здійснюється перемиканням кількості пар полюсів або 

зміною індуктивності обмоток двигуна, і забезпечує високе (до 27%) 

зниження сумарного енергоспоживання.. Збільшення кількості робочих 

швидкостей більш ніж три не дає істотний приріст додаткової економії. 

Різниця електроспоживання між трьох і чотиришвидкісним регульованими 

приводами складає 2%. 
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УДК 67.03 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИПАРНОЇ УСТАНОВКИ НЕПЕРЕРИВНОЇ ДІЇ 

Губський В. І., Алексєєва О.Є. 
Донецький національний технічний університет 

 

Модернізація випарної установки є найбільш важливим завданням 

зниження споживання тепла у виробництві концентрованого розчину 

сульфату амонію. Незважаючи на багаторічні дослідження роботи 

випарних станцій, в даний час інтерес до підвищення ефективності їх 

роботи не слабшає. 

  

Модернізацію випарної установки з завданням зниження споживання 

тепла у виробництві концентрованого розчину сульфату амонію, 

здійснюємо на основі принципів пінч-аналізу, точніше йде розгляд 

модернізації всього технологічного процесу а не тільки випарної 

установки. Для спрощення розробки економічно ефективної системи 

теплообміну бажано виходити з такого значення Tmin, якому відповідало 

б мінімальне значення загальної приведеної вартості, тобто дозволяло б 

здійснити економічний компроміс між капітальними витратами і вартістю 

зовнішніх утиліт [1]. 

Складові криві, побудовані за даними теплових потоків, 

розташовуються на температурно-ентальпійній площині таким чином, щоб 

найменша відстань між ними по осі ординат (температури) дорівнювало 

обраному значенню Tmin. За складеними кривими можуть бути отримані 

цільові значення потужності рекуперації на процесі випару і утиліт. На 

підставі складених кривих будується сіткова діаграма, на якої і 

розташовуються теплообмінники відповідно до правил пінч-аналізу - в 

цьому випадку буде досягнуто цільове значення потужності рекуперації в 

процесі випар [2]. 

Використовуючи програму PINCH, розраховано значення Tmin = 5 

℃, яке відповідає мінімальному значенню загальної приведеної  

вартості [1, 2]. Складові криві технологічних потоків наведені на рисунку 

1. 
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Рисунок 1 -  Складові криві теплових потоків 

 

З складових кривих видно, що при Tmin = 5 ℃ можливо 

рекуперировати 6365,4 кВт. При цьому необхідна потужність пару  

1686,2 кВт, а холодної рідини - 405,2 кВт. У точці максимального 

зближення складових кривих - в точці пінчу - температура гарячих потоків 

дорівнює 96,1 ° С, а холодних - 91,1 ° С. Відповідно до цього була 

побудована сіткова діаграма і розміщені теплообмінники, що зображено на 

рисунку 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Сіткова діаграма встановлених теплообмінників 
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Для модернізації випарної установки теплової схеми  процесу випару 

були обрані розбірні пластинчасті теплообмінники фірми Alfa Laval [1, 3, 

4]. Результати розрахунку даних теплообмінників, розміщені на сітчастій 

діаграмі (рисунку 2). 

На позиції 1 (рисунку 2) відбувається нагрівання розчину сульфату 

амонію конденсатом. Для цього прийнятий до установки апарат марки 

М6М з більш широким каналом і запасом по теплопередавальній поверхні 

15%. Такий вибір забезпечує досить високе значення дотичного 

напруження на стінці близько 50 кПа, що побічно гарантує невисоку 

ймовірність появи відкладень на стінках пластин. На позиції 2 (рисунку 2) 

прийнятий до установки теплообмінник марки М6М із запасом на 

забруднення 34%, для якого по стороні розчину сульфату амонію дотичне 

напруження на стінці одно 96,4 кПа.  

Для підігріву розчину сульфату амонію на позиції 3 встановлюється 

паровий підігрівач марки М10М з двома входами по пару із значенням 

«margin» 51%. Такий вибір апарату за схемою повинен забезпечити 

нагрівання розчину сульфату амонію після апаратів першого ступеня, де 

відбувається основний процес випадання відкладень на 

теплопередавальній поверхні [4]. 

Позиція 5 для установки пластинчастого теплообмінника є вкрай 

невигідною, так як витрата теплоносіїв по стороні гріючого теплоносія 

практично в 10 разів перевищує витрати розчину сульфату амонію по 

назріваючій стороні.  

Проведені економічні розрахунки, основні результати яких зведені в 

таблиці 1.  

 

Таблиця 1 – Економічні показники модернізації 

№ Найменування показнику 
Одиниці 

виміру 

Значення 

показнику 

1 Вартість обладнання грн 1412329 

2 
Загальна сума витрат на 

експлуатацію 
грн 496254 

3 
Загальна сума капітальних 

витрат 
грн 1896028 

4 Річна економія грн 7789670 

5 
Річний приріст чистого 

прибутку 
грн 6134030 

6 Термін окупності років 0,31 

7 
Коефіцієнт ефективності 

капітальних вкладень 
- 3,2 

 

На рисунку 3 представлена схема випарної установки після 

модернізації. 
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Рисунок 3 – Схема модернізованої випарної установки безперервної 

дії 

 

 

Запропонована модернізація випарної установки дозволяє збільшити 

потужність процесу рекуперації з 5175,4 кВт до 6365,4 кВт, тобто 

досягається економія 1190 кВт. 

 

 
Перелік посилань 

 

1. Колесников В. А. Перспектива использования пластинчатых выпарных 

аппаратов в отечественной промышленности / В. А. Колесников, A. Ю. Аникеев, Ю. В. 

Козлова и др. // 2007. – № 10. – С. 43–48.  

2. Pérez E.S. Dynamic modelling and simulation 

with ECOSIMPRO of an evaporator station in the sugar industry / 1st Meeting of EcosimPro 

Users, UNED, Madrid, 3-4 May 2001. – P. 8–1–8–11.  

3. Sugar Factory Process Optimization Using the 

Sugar Computer Program / Present to the 22 General Meeting of the American Society of 

sugar beet thechnologists. – 21 p. 

4. Демирский А.В. Анализ работы систем подогревателей с учетом загрязнений 

теплообменной поверхности / А.В. Демирский, Л.Л. Товажнянский, О.П. Арсеньева, 

П.А. Капустенко, Г.Л. Хавин // Інтегровані технології та енергозбереження. – Х.: НТУ 

«ХПІ». 2013. – № 2. – С. 14–17.  

  



18 
 

UDK 62-4 

 

NUMERISCHE SIMULATIONEN DES PARTIKELAUFPRALL FÜR 

VERSCHIEDENE AUFPRALLWINKELN 
1Dereviankina L., 1Тoporov А., 2Breuninger P., 2Antonyuk S. 

1DonNTU, 2TU Kaiserslautern 

 

Die Abänderung der Oberflächenstruktur eines technischen Objekts hat 

eine hohe praktische Bedeutung. Wenn wählen bestimmten Aufprallwinkel des 

Partikels aus, dann man kann gezielt zu modifizieren eine Eindringtiefe, eine 

Kraterform der Oberflächenstruktur auf der Mikroskala. 
 

Um die Oberflächenstruktur auf der Mikroskala gezielt zu modifizieren 

wird am Lehrstuhl eine Kaltgasanlage verwendet, die einzelne Partikel auf eine 

Oberfläche strahlt. Eine Literaturübersicht ([1], [2]) zum Thema zeigte, dass der 

Aufprall des Partikels auf der Oberfläche stark von den Eigenschaften der 

verwendeten Materialien und von der Aufprallgeschwindigkeit und Temperatur 

abhängig ist. Der genaue Verbindungsprozess beim Partikelaufprall ist noch 

nicht vollständig verstanden. 

Das Ziel die Forschungstätigkeit ist numerische Simulationen des 

Partikelaufprall für verschiedene Aufprallwinkeln und mit vorhandenen 

Modellen zu diesem Thema verglichen werden. Die Simulationen den 

Partikelaufprall soll so werden (Abb. 1) [1]: 

 

 
Abbildung 1 – Schnittbild eines 3D-Modells zur FEM Simulation aus [1] 

 

3D-Modells zur FEM Simulation des Partikelaufprall für verschiedene 

Aufprallwinkeln haben in Abaqus gemacht. Das Partikel mit dem Radius µm 

und das Substrat mit der Größe Cube mit 0,6 mm haben selben Material – 

Kupfer. Werte des Kupfer in der Tabelle 1. Johnson-Cook Modell hat die 

Parameter in Tabelle 1 [2]. 

Tabelle 1 Werte des Kupfer und die Parameter des Johnson-Cook Modell [2] 
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Parameter Werte 

Radius, µm 50 

Geschwindigkeit, m/s 500 

Massendichte, kg/m3 8960 

Young Modul, МРа 124000 

Poisson Verhältnis 0,34 

Johnson-Cook Modell hat die Parameter: 

А, МРа 90 

В, МРа 292 

N 0,31 

M 1,09 

Schmelztemperatur, ˚С 1356 

 

Die Ergebnisse der Simulations des Partikelaufpralls: der Partikelaufprall 

beim tiefsten Eindringen für Aufprallwinkeln 0˚, 10˚, 20˚, 30˚, 45˚ und 60˚ in 

Abbildung 2 (a, b, c, d, e, f): 

 

  
für Aufprallwinkeln: а) 0˚; b) 10˚ 

  
für Aufprallwinkeln: c) 20˚; d) 30˚ 

  
für Aufprallwinkeln: e) 45˚; f) 60˚ 

Abbildung 2 – Die Ergebnisse der Simulations des Partikelaufpralls 

 

Tiefe des Punktes in Bewegungsrichtung: Eindringtiefe über 

Aufprallwinkel ist Diagramm. (Abb. 3): 
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Abbildung 3 – Eindringtiefe über Aufprallwinkel 

 

Die Schlussfolgerung: Der Aufprallwinkel wirkt sich auf die Eindringtiefe 

des Partikels im Substrat aus. Das Diagramm (Abb. 3) zeigt, dass maximale 

Eindringtiefe des Punktes in Bewegungsrichtung 21,091 µm für den 

Aufprallwinkel 0˚, 21,131 µm für den Aufprallwinkel 10˚, 19,981 µm für den 

Aufprallwinkel 20˚, 17,707 µm für den Aufprallwinkel 30˚, 13,546 µm für den 

Aufprallwinkel 45˚, 8,597 µm für den Aufprallwinkel 60˚ sind. Also, damit für 

die Oberflächenstruktur auf der Mikroskala (die Krateeindringtiefe in 

Bewegungsrichtung) gezielt zu modifizieren, muss bestimmten Aufprallwinkel 

des Partikels auswählen. Beispielsweise ist maximale Eindringtiefe in 

Bewegungsrichtung des Partikels für dieses Modell 21,131 µm für den 

Aufprallwinkel 10˚. 

Der Aufprallwinkel des Partikels wirkt sich auch auf die Kraterform im 

Substrat und auf die Partikelform aus. Je größer der Winkel, desto länger ist die 

Kraterform. Die Partikelform ändert sich in Bewegungsrichtung. Das Partikel 

hat symmetrische Form für den Aufprallwinkel 0˚. 
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УДК622.6 

ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ ДЛЯ 

ІНТЕНСИВНОЇ ВИЇМКИ ПЛАСТІВ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ 

Семенченко А.К., Дрюк В.В. 
Донецький національний технічний університет 

 

На основі розрахунку витрат часу на проходку штреку було 

проведено порівняльний аналіз різних технологічних схем виїмки вугільного 

пласта з метою підвищення рентабельності підприємства інтенсивної 
вуглевидобутку шляхом коригування технології гірських робіт. 

On the basis of calculation of time spent on driving of drift the 

comparative analysis of the technological schemes of the coal seam winning was 

conducted with the purpose to increase the profitability of the intensive coal 
winning by adjustment of technology of mining works. 

Метою діяльності сучасного гірничого підприємства є 

високоефективна ресурсозберігаюча розробка пластів вугілля малої 

потужності з мінімальними капіталовкладеннями, терміном їх окупності, а 

також збереженням матеріальних і трудових ресурсів, що може бути 

досягнуто за рахунок зменшення витрат часу на підготовку шахтного поля, 

очисних вибоїв та інтенсивної виїмки пластів. 

Від терміну проведення штреків безпосередньо залежить час 

введення в експлуатацію очисного забою, а отже і значне скорочення 

терміну окупності шахтного поля. 

На сьогоднішній день, найбільш поширеними є суцільна і стовпова 

системи розробки. Стовпова система розробки передбачає поділ в просторі 

і в часі очисних і підготовчих робіт. При стовповій системі усі підготовчі 

виробки у виїмковому полі проводять до початку очисної виїмки. Суцільна 

система розробки передбачає одночасне ведення очисних і підготовчих 

робіт у виїмковому полі або поверсі. При цьому очисний вибій та вибій 

відкатувального (конвеєрного) і вентиляційного штреків, рухаються в 

одному напрямку. 

Для обґрунтування найбільш раціональної системи розробки, що 

забезпечує інтенсивну виїмку тонких пластів, необхідно провести 

порівняльний аналіз різних систем розробки за критерієм терміну 

окупності. Для цього зробимо розрахунок витрат часу на проведення і 

обладнання штреків. Розрахунок виконаний при послідовному виконанні 

основних виробничих процесів без суміщення їх у часі. 

Розрахунок витрат часу на проведення і обладнання штреку при 

стовпової системі розробки. Темпи проходки і обладнання виробки 

(годин): 

Тпіо = tпр + tск + tприв + tр.ш (1) , 
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де: tпр - час проходки і кріплення виробки; tск - час на на монтаж 

стрічкового конвеєра; tприв - час на монтаж приводу конвеєра; tр.ш. - час 

на настилання рейкового шляху. 

Використаємо дані добових темпів проходки наведених в таблиці 1 

для розрахунку часу, що витрачається на проходку і кріплення штреку. Для 

цього скористаємося формулою (2). Темпи проходження і кріплення 

виробки (діб): 

𝑡пр =
𝐿штр

Тпр
=

3000

10
= 300 діб = 10 місяців (2)  

де: Lштр = 3000 м-довжина штреку, Tпр = 10 м / добу - добові темпи 

проходки. Отже, для проходження і кріплення виробки довжиною Lштр = 

3000 м, при середньодобових темпах проходки Тпр = 10 м / добу, буде 

витрачено 300 діб, що відповідно дорівнюватиме 5400 годин (за умови 

роботи з 3 зміни на добу з тривалістю зміни 6 годин). 

Згідно з нормами часу для шахт Донецького і Львівсько-Волинського 

вугільних басейнів, затрати часу на монтаж стрічкового конвеєра (tск) 

довжиною 3000 м, з шириною стрічки 1м складуть 5308 чол-год., якщо 

конвеєр монтуватимуть 4 людини, то буде витрачено 1327 годин, монтаж 

приводу конвеєра tприв = 3 чол-год. Для двох приводів tприв складе 6 чол-

год., на настилання рейкового шляху (tрш) довжиною 3000 м буде 

потрібно 300 робочих змін, що дорівнює 1800 годин. 

Підставимо отримані значення витрат часу в формулу 1, для 

визначення затрат часу на проходку і обладнання виробки: 

Тпіо = 5400+ 1327 + 6 + 1800 = 8533 годин ≈ 16 місяців 

Таблиця 1 - результати розрахунків витрат часу на проведення і 

обладнання штреків 

Операція 
Столбовая система 

разработки 

Сплошная система 

разработки 

Проходка і кріплення 

виробки 
tпк = 5400 часов tпк = 180 часов 

Монтаж стрічкового 

конвеєра 
tск = 1327 часов tск = 106 часов 

Монтаж приводу 

конвеєра 
tприв = 6 часа tприв = 6 часа 

Настилання рейкового 

шляху 
tр.ш. = 1800 часов tр.ш. = 60 часов 

Разом Тпіо = 16 месяцев Тпіо = 20 суток 

 Розрахунок витрат на проведення та обладнання виробок при 

суцільній системі розробки проводиться за такою ж методикою що і в 

попередньому розрахунку. Так як при суцільній системі розробки штреки 

проводять з випередженням на 100 м, отже, після проведення 
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випереджаючого штреку і обладнання лави, можна приступати до очисних 

робіт. Виходячи з цього, для розрахунку приймаємо довжину штреку 100 

м. Результати розрахунків наведені в табл.1. 

Від терміну проведення штреків безпосередньо залежить час 

введення в експлуатацію очисного забою, а поєднання в часі проведення 

очисних і підготовчих (проходка) робіт, дає можливість швидкого 

введення в експлуатацію очисного забою, а отже і значного скорочення 

терміну окупності шахтного поля. 

Пропонується суміщення в часі очисних робіт і проходку штреків, 

які будуть випереджати очисний вибій на 100 м. В той же час, порода 

отримана в результаті проходки штреку буде транспортуватися в забут у 

вигляді пресованих блоків. 

Графічне зображення цієї технології представлено на рис.1.

 
Рисунок 1 - Суцільна система розробки з випереджаючим штреком і 

закладкою виробленого простору. 

 

З малюнка 1 випливає, що при закладці виробленого простору 

бетонними блоками, які виготовляються з породи від проведення виробок, 

більш раціонально використовується транспортний ланцюг підприємства, 

оскільки порода на останній не потрапляє. 

Проаналізувавши різні системи розробки пласта, було встановлено, 

що кращою для інтенсивної виїмки тонких пластів  є суцільна система 

розробки із закладкою виробленого простору. Так як дана технологія має 

істотні переваги в порівнянні зі стовповою системою розробки: 

1. Більш раціональне використання транспортного ланцюга 

підприємства. Оскільки в масовому відношенні видобутого вугілля порода 
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становить 15-20%, то очікується зниження витрати енергії на 

транспортування гірської маси. 

2. Забезпечення цілісності порід крівлі, що сприятиме стабілізації 

показників екологічної складової виробничого процесу, зменшення 

припливу води в зону ведення гірських робіт, збереження природного 

ландшафту і штучних споруд на поверхні. 

3. Більш швидке введення в експлуатацію очисного забою, а отже і 

скорочення терміну окупності. У порівнянні зі стовпової системою 

розробки при якій спочатку проводяться штреки на всю довжину, а тільки 

після цього виробляють виїмку зворотним ходом, запропонована суцільна 

система розробки із закладкою виробленого простору передбачає 

одночасне ведення очисних і підготовчих робіт з випередженням штреку. 

Виїмку вугілля здійснюють прямим ходом. Виходячи з розрахунку витрат 

часу на проходку випереджаючого штреку, наведеному вище, ми бачимо 

що через 20 діб з моменту початку проходки штреків і нарізування 

монтажної камери (лави) можна переходити до виїмки вугілля, тобто за 

рахунок більш швидкого введення в експлуатацію очисного забою, 

скорочується термін окупності. 
Перелік посилань 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПЛАНІРНОГО 

ПРИСТРОЮ 

Журавель Б.Б.,  Боровльов В.М. 
Донецький національний технічний університет 

 

Проаналізовано роботу планірного пристрою коксовиштовхувача 

для розрівнювання вугільної шихти. Сформульовані шляхи модернізації 

спрямовані на підвищення ефективності роботи планірного пристрою. 

 

Планірний пристрій служить для вирівнювання (планування) 

вугільної шихти, що завантажується в коксову піч. Планірний пристрій 

розташований на коксовиштовхувачі.  

Планування здійснюється шляхом багаторазового зворотно-

поступального руху планірної штанги. Повнота і рівномірність 

завантаження коксової печі шихтою в значній мірі залежать від 

злагодженої роботи вуглезавантажувальної машини і планірного 

пристрою, тривалості планування і висоти установки планірної штанги [1]. 

Планування має починатися відразу ж після закінчення вивантаження 

шихти з крайніх бункерів вуглезавантажувальної машини. Планування 

проводиться, поки не закінчиться випуск шихти із середнього бункера і не 

буде забезпечений вільний прохід в стояк коксового газу по всій довжині 

подсводового простору. При зворотно-поступальному русі планірної 

штанги шихта із середнього бункера рівномірно розподіляється по всій 

довжині коксової печі, заповнюючи всі вільні її обсяги. 

Загальний час планування однієї печі не повинен перевищувати 3 хв. 

Більш тривалий планування збільшує втрати коксового газу. Зазвичай при 

виведенні з печі планірної штанги разом з нею вигрібати частина шихти, 

яка по похилому жолобу скидається в бункер коксовиштовхувача. 

Планірна штанга вводиться в коксову піч через прямокутний люк, 

зроблений у верхній частині дверей. Після закінчення планування цей люк 

закривається дверцятами, шарнірно з'єднаної з корпусом двері. Дверцята 

щільно притискається до дзеркала люка за допомогою спеціального 

притискного пристрою, що забезпечує необхідну для коксування 

герметичність коксової печі. Повнота і рівномірність завантаження печей 

шихтою має велике значення не тільки для продуктивності коксових 

печей, а й для якості хімічних продуктів коксування. 

У проектах коксових печей передбачається обов'язкова різниця в 400 

- 450 мм між рівнем завантаження шихтою і верхньою кромкою 

горизонтальних каналів в обігрівальних простінках. Неповнота і 

нерівномірність завантаження печей призводять до оголення поверхні 
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кладки обігрівається частини простінків, в результаті чого підвищується 

температура подсводового простору коксової печі. 

Робочим органом є планірна штанга, яка вводиться в коксову піч 

крізь планірний люк  двері та здійснює зворотньо-поступальний рух . В 

процесі рухів штанги відбувається розрівнювання шихти в камері 

коксування. Штанга представляє собою балку зварної конструкції, 

виготовленої з полосової та кутової сталі довжиною 22,7 м шириною 360 

мм та висотою  70-250 мм. Максимальний хід планірної штанги складає 

16-17 м. Пересувається штанга на опорних роликах 12, встановлених на 

опорних стійках. Для направленого руху штанги на стійках встановлені 

верхні опорні ролики 10. Опорні та упорні ролики мають реборди, які 

фіксують штанги у визначеному положенні. Регулювання планірної 

штанги проводиться спеціальними гвинтами. Обмеження верхньої відмітки 

планірної штанги регулюється роликом 6, а крайнє нижнє положення 

ролика притискного пристрою 5 регулюється упором. 

Опорні та упорні ролики змонтовані на підшипниках кочення та 

мають централізоване змащення вузлів тертя. Планірна штанга 

приводиться у рух канатним пристроєм, який складається з електродвигуна 

потужністю 60 кВт, частотою обертання валу 60,7 рад/с, з’єднаним 

зубчатою гальмівною муфтою з двоступеневим циліндричним редуктором. 

На барабан закріплюються 2 вітки сталевого канату діаметром 21,5мм та 

загальною довжиною 70 м, який оминає направляючі блоки 7 та 13 та 

вільними кінцями прикріплені крізь амортизатори до планірної штанги. 

При обертанні барабану один кінець канату розмотується а інший 

намотується, забезпечуючи зворотно-поступальний рух. Механізм 

пересування планірної штанги працює реверсивно. Швидкість пересування 

планіру 1,3 м/с. 

При поломці механізму передбачений ручний привод. Для цього 

встановлена лебідка біля приводу. Управління виконується з кабіни 

машиніста коксовиштовхувача. 

Ширина планірної штанги вибирається з таким розрахунком, щоб 

забезпечити прискорення процесу планування та усунення склепінь з 

шихти в підсводовому просторі камери. Тому ширина планірної штанги 

коливається в межах 320-360 мм в залежності від типу коксових печей 

На заходить в піч частини планірної штанги є перегородки, які 

можуть бути як нерухомими, так і відкидними. 

Велике значення має також порядок планування від режиму 

завантаження. При цьому змінюється число ходів і довжина ходу планірної 

штанги. 

При сходженні шихти в піч з усіх бункерів вуглезавантажувальної 

машини одночасно, планування здійснювалося за її припинення довгими 

ходами, але при цьому кількість підпланірного вигребу досягало 700 кг і 

вище. 



27 
 

З метою оптимізації режиму планування був прийнятий наступний 

режим завантаження при якому планування відбувається ходами різної 

довжини. При оптимальній нормі набору шихти по бункерах УЗВ і 

правильної послідовності їх спорожнення величина вигребу не 

превишает100-150 кг. 

На планірної штанзі також можлива установка так званих «утюжків». 

Які служать в певної міри опорою штанги в передньому крайньому 

положенні і ущільнюють верх завантаження. Кількість і форма прасок 

буває різна. «Утюжок» в формі лижі ущільнює шихту тільки масою 

штанги. «Утюжок» за формою нагадуює трикутник. Вигладжування 

застосовуються для ущільнення верху вугільної завантаження можуть 

виявитися корисними, там де є перегрів верху коксового пирога, а також 

можуть збільшити середню насипну масу і збільшити разову масу 

завантаження на 400-600кг та підвищити насипну густину, що розрахуєтся 

за наступною формулою, яка була розроблена ВУХІНом в «Інструкції по 

визначенню середньої густини шихти при завантаженні печей різної 

висоти та довжини [2]: 

: 
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де  Р – маса завантаження, кг; 

Р1 – маса вигребу, кг; 

Lкор  - корисна довжина камери, м; 

b – середня ширина камери м; 

Н – висота камери, м; 

h – висота підсводового простору, мм 

 

Для кращої роботи планірного пристрою необхідне правильне 

регулювання планірної штанги. Планірна штанга розташовується таким 

чином, щоб між верхньою кромкою штанги і верхнім обрізом люка 

залишався зазор 60-70 мм, цю регулювання виробляють за допомогою 

опорних роликів. 

Планірна штанга не повинна бути притиснута до своду, тоді не буде 

проводитися розрівнювання шихти, будуть утворюватися великі скоси по 

сторонах камери тим самим збільшуючи подпланірний вигріб. 

Правильно відрегульована планірна штанга  в процесі вугільного 

завантаження повинен спливати, спираючись на завантажену шихту. До 

кінця планування відстань від склепіння камери до планують має 

становити в люках з машинної сторони 100-110мм, в середніх люках - 80-

90мм, а з коксової сторони - 60-70мм. Ці відстані можуть змінюватися в 

залежності від норм завантаження. 
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Основні переваги планірного пристрою: наявність додаткових 

резервних приводів для функціонування планірного пристрою, можливість 

заміни частини елементів планірної штанги з метою відновлення  найбільш 

зношуваних частин. 

Недоліки планірного пристрою: Складність конструкції, наявність 

додаткових елементів для експлуатації – механізм відкривання планірного 

лючка двері, бункеру для вигребу шихти після планування, необхідність 

точного розташування планірної штанги відносно отвору для планування 

шихти, точність виготовлення конструкції планірної штанги та її габарити 

від 16 000 до 23000 мм в залежності від конструкції коксової батареї, 

точність планування в середині коксової печі, при  плануванні шихти 

повинна дотримуватись горизонтальність розташування планірної штанги, 

наявність вигребу шихти в межах від 100 – 300 кг за цикл планування 

однієї печі. 

Під час роботи планірні штанги нагріваються до 250-300°С, а при 

виході охолоджуються до 30 °С, опір пересуванню штанги складає до 2500 

кг. 

Опір пересуванню планірної штанги від сил тертя елементів та сил 

тертя насипної маси завантаженої шихти в середині камери коксування 

розраховуються за наступною формулою: 

21 FFF  ; 

Де F1 – сила тертя елементів механізму планірної штанги; 

F2 – сила тертя насипної маси завантаженої шихти в середині камери 

коксування. 
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де с – коефіцієнт, який враховує перекоси, тертя від реборди роликів, 

приймаємо с=2,5. 

fk – коефіцієнт тертя кочення, fk=0,08; 

f - приведений коефіцієнт тертя для підшипників кочення, f=0,015; 

DP – діаметр ролика; DP = 200 мм. 

FТ.П.Ш.  - сила тяжіння планірної штанги, 

gMF ШШПТ ... ; 

МШ – маса штанги 3300 кг. 

 

кННF 1,11102
20

5,7015,008,02
81,933005,21 


  

 

Високі коливання температур та інтенсивність експлуатації кожні 10 

хвилин, а також значні навантаження здатні визивати короблення штанги. 
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Вдосконалення процесу планування заключається у виборі режиму 

планування для забезпеченні мінімального об’єму вигребу. Процес 

планування займає приблизно 300с або 5 хвилин та може повторювати ся 

кожні 10 хвилин. 

Для зменшення об’єму вигребу застосовують оптимальний режим 

завантаження та планування , який здійснюється наступним чином: при 

розвантаженні бункерів завантажувальної машини в наступному порядку. 

«Крайні – одночасно, середні на планір»  порядок планування наступний : 

спочатку штанга повністю вводиться у піч, потім виконує два ходи по 6 

метрів, після чого планірна штанга виводиться з печі. При виконуванні 

зазначеного порядку планування та контролюванні завантаженні печі 

можливо досягти вигребу до 100 кг. 

В конструкції планірної штанги присутні 2 способи виготовлення: 

планірна штанга рівного перетину, планірна штанга рівного опору. 

Найбільше розповсюдження отримала планірна штанга рівного перетину з 

8 – 10 відкидними закрилками, що розгрібають шихту при русі штанги 

вперед та назад.  

Напрям розташування відкидних закрилків конструктивно 

розташований під кутом 45 градусів до напряму руху планірної штанги. 

Необхідне проведення аналізу розташування «утюжків» та закрилків, з 

метою забезпечення максимальної ефективності процесу планування, 

мінімізації маси вигребу шихти, підвищення густини завантажування 

порції шихти в камеру коксування. Розташування закрилків спрямоване не 

рівномірне розподілення завантаженої маси шихти в камеру коксування та 

підвищення насипної густини шихти після проведення планування. 
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Донецький національний технічний університет 

 

Реконструкція ректифікаційних колон на підприємствах в 

теперішній час є актуальною темою, так як це підвищує час протікання 

реакції в установці, що дозволяє отримати більш якісний продукт та 

більшу кількість продукту.  

 

Так як, у ректифікаційній колоні невисока продуктивність порівняно 

з іншими апаратами, то проведемо модернізацією (оптимізацію) 

тарілчастої частини колони, за рахунок зміни конструкції сітчастої тарілки 

на сітчасто – ковпачкову тарілку.  

На рис. 1 приведений загальний вигляд сітчасто – ковпачкової 

тарілки середньої (живильної) секції колони. Конструкція тарілки включає 

в себе корпус 1 з листової нержавіючої сталі і симетрично розташовані над 

круглими отворами сітчасті ковпачки 2 [3].  

 

1 – корпус; 2 – сітчасті ковпачки 

Рисунок 1 – Загальний вигляд сітчасто – ковпачкової тарілки 

Сітчасті ковпачки (рис. 2) виконані на регульованих штифтових 

опорах 3. Конструкція ковпачка включає зовнішній дзвін 1 жорстко 

пов'язаний з внутрішнім дзвоном 4 за допомогою чотирьох перемичок 5 

розташованих рівномірно по периметру. Кожна штифтова опора 5 
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притискає ковпачок до сітчасто-вирізної тарілки 2 і фіксується гайкою 6. 

Нижня опора 4 має спеціальні сітчасті прорізи, щоб забезпечити 

проходження вихідного потоку газу, який створює підйомну силу і 

піднімає ковпачок над тарілкою. Положенням гайки на різьбовому кінці 

штифтової опори 3 визначається висота підйому ковпачка при 

проходженні газу [11].  

  

1 – зовнішній дзвін; 2 – сітчасто-вирізна тарілка; 3 – регульована 

штифтова опора; 4 – внутрішній дзвін; 5 – перемичка; 6 - гайка  

Рисунок 2 – Загальний вигляд сітчасто-вирізного ковпачка 

 

Таким чином, розроблена конструкція сітчасто – ковпачкової тарілки 

забезпечує інтенсивний тепло- і масообмін за рахунок збільшення поверхні 

контакту рідкої і газової фаз, і при цьому характеризується досить низьким 

гідравлічним опором. 
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УДК 67.03 

ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ БАРАБАННОЇ СУШАРКИ 

Карчакін Д.В., Трет’яков П.В.  
Донецький національний технічний університет 

 

Проблема працездатності сушарки в основному пов’язана з 

абразивним зносом, який руйнує поверхні лопотів, барабану, відкритого 

вінця і робочих камер. Із-за абразивного зносу найчастіше відбуваються 

відкази і аварії на барабанних сушарках, так як середовищем агенту є газ 

(повітря).  

 

В якості підвищення зносостійкості абразивному тертю застосовуємо 

метод насичення, а конкретніше азотування. Азотування - це насичення 

поверхонь металевих деталей азотом з метою підвищення твердості, 

зносостійкості, межі втоми і корозійної стійкості. 

Азотування проводимо на інноваційній новій установці PulsPlasma®. 

Дана установка застосовує суміші азоту і водню, і газів з добавками 

вуглецю, як, наприклад, метан. У процесі азотування на установці  

PulsPlasma® відбувається осадження на поверхні оброблюваної деталі 

атомів азоту з утворенням нітриду заліза FexNy - сполучного шару [1]. 

Залежно від тривалості процесу насичення і температури атоми азоту 

проникають всередину прикордонної зони і утворюють дифузійний шар. 

Цей азот може розташовуватися як в кристалічній решітці заліза, так і 

міститися у вигляді сполук. Утворені за допомогою процесу установки 

PulsPlasma®, шари в основному мають схожу будову з шарами, 

отриманими іншими методами азотування [2]. Сполучні шари 

розташовується, в залежності від матеріалу і параметрів процесу, в області 

близько 1 - 20 мкм. Товщина дифузійної зони, що характеризує товщину 

зміцненого шару, може становити при стандартних умовах азотування до 

0,6 мм. Азотування на глибину більше 0,6 мм можливо в разі підбору 

відповідного матеріалу.  
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Рисунок 1 – Конструкція установки азотування PulsPlasma® 

 

Перевагами азотування на установці PulsPlasma® є: рівномірне 

розподілення температури, невеликі витрати газу при процесі, гнучкі 

температури обробки, часткова обробка, висока підвищена зносостійкість 

к корозійним і абразивним негативним факторам, комбінаційність процесу. 

Також головною перевагою азотування на даній установці є підвищення 

ресурсу роботи всіх деталей, які підлягають азотуванню [1, 2]. 
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УДК 622.232 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕВАГ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАТРОННОЇ 

СИСТЕМИ ПОДАЧІ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНА У СКЛАДІ 

ПРОХІДНИЦЬКИХ КОМБАЙНІВ ВИБІРКОВОЇ ДІЇ 

Коваленко О. В., Семенченко А. К. 
Донецький національний технічний університет 

 

Виявлені недоліки існуючих схем обробки прохідницького вибою. 

Запропонована структура мехатронной системи подачі виконавчого 

органу з  можливістю одночасного переміщення його в двох взаємно 

перпендикулярних плоскостях 

 

The drawbacks of existing schemes of processing of a tunnel face are 

revealed. The structure of the mechatronic feed system of the executive body 

with the possibility of simultaneous movement of it in two mutually 

perpendicular planes is proposed. 

 

До числа основних показників, що визначають технічний рівень 

гірничих машин, відносяться їх продуктивність і надійність роботи [1]. Як 

показує досвід експлуатації прохідницьких комбайнів, істотний вплив на їх 

продуктивність і ресурс надає схема обробки вибою, основними 

параметрами якої є: 

- кількість і послідовність режимів руйнування вибою, що визначають 

кількість циклів низькочастотної складової навантаження в силових 

системах комбайна за цикл обробки вибою і його тривалість; 

- глибина зарубки і крок фрезерування в кожному режимі руйнування 

вибою, які визначають кількість циклів обробки вибою на 1 м проходки 

виробки і впливають на величину перебору породу по її контуру. 

Існуючі схеми обробки забою (рис. 1) характеризуються наявністю 

великої кількості циклів навантаження виконавчого органу за повний цикл 

обробки забою (наприклад, 65 циклів при обробці вибою арочного 

перетину шириною 4.6 м і висотою 3.2 м), а отже і всіх елементів 

конструкції прохідницького комбайна. При цьому перемикання 

гідророзподілювачів, які пропускають робочу рідину з лінії нагнітання 

насоса до відповідних режиму обробки вибою гідроциліндрів подачі 

виконавчого органу, виконуються вручну. Це призводить до небажаних 

витрат часу і наявності режимів холостого ходу електродвигуна приводу 

різання, що знижує ефективність процесу руйнування. Крім того, в 

реальних умовах експлуатації прохідницьких комбайнів присутні режими 
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холостого ходу двигуна його виконавчого органа, пов'язані з 

недосконалістю схеми обробки вибою і наявністю переміщень стріли без 

руйнування масиву, обумовлені ручним способом управління робочим 

процесом. 

Одним з напрямків оптимізації існуючих схем обробки вибою 

горизонтальними або вертикальними різами є можливість реалізації 

мехатронною системою подачі стрілоподібного виконавчого органу 

прохідницького комбайна, структура якої наведена на рис. 2, суміщення в 

часі двох (фронтальна або вертикальна зарубка і боковий різ, фронтальна 

зарубка і вертикальний різ) і більше режимів обробки вибою [2, 3]. 

 

 

Рис. 1.  Типова схема обробки вибою прохідницьким комбайном типу 

КПД горизонтальними різами 

 

 
N=65 
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Рис. 2.  Структура гідроприводу та підсистеми комп’ютерного 

управління мехатронної системи подачі виконавчого органу 

прохідницького комбайна 

Структура гідроприводу мехатронної системи подачі стрілоподібного 

виконавчого органу (рис. 2) може бути представлена як система наступних 

взаємопов'язаних функціонально-завершених елементів: двох насосів Н1 і 

Н2, пов'язаних з частото регульованими асинхронними двигунами АД2 і 

АД3 відповідно; двох запобіжних клапанів ПК1 і ПК2; шести 

електророзподілювачів ЕР1 - ЕР6; шести гідроциліндрів - повороту турелі 

Ц1 і Ц2, підйому стріли Ц3 і Ц4, висунення виконавчого органу Ц5 і Ц6; 

шести гідрозамків ГЗ1 -ГЗ6; двох односторонніх дроселів ДО1 і ДО2;  

клапана «АБО»; одинадцяти трубопроводів Т1 - Т11; двох гідравлічних 

затискачів ГЗЖ1 і ГЗЖ2. Основною перевагою запропонованої структури 

гідроприводу системи подачі виконавчого органу як мехатронної системи є 

можливість реалізації суміщення в часі двох режимів обробки вибою 

(наприклад, зарубки і бокового різу). 

Для реалізації цієї переваги розроблена структура підсистеми 

адаптивного комп'ютерного управління гідроприводу мехатронної системи 

подачі стрілоподібного виконавчого органу (рис. 2), до складу якої 

входять: Дист. СУ ПК - система дистанційного управління мехатронним 

прохідницьких комбайном; Інф. С ПК - інформаційна система 

мехатронного прохідницького комбайна; Сенс. С ПК - сенсорна система 

мехатронного прохідницького комбайна, оснащена датчиками 

контрольованих параметрів Дп; Навіг. С ПК - навігаційна система 

мехатронного прохідницького комбайна, оснащена датчиками навігації Дн; 

Інтел. СУ МСП ВО - адаптивна система управління мехатронної системи 
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подачі виконавчого органу; ЧП АД - частотний перетворювач 

асинхронного двигуна; ЕР - електрогідророзподільник. 

За інших рівних умов (швидкість подачі, параметри руйнування) 

можливість одночасної подачі виконавчого органу в двох взаємно 

перпендикулярних напрямках дозволяє істотно знизити число циклів його 

навантаження (наприклад, зі 65-ти циклів до 20-ти в при обробці вибою 

арочного перетину шириною 4.6 м і висотою 3.2 м) і тривалість (за рахунок 

виключення режимів холостого ходу двигуна приводу різання при 

перемиканні гідророзподілювачів між режимами руйнування вибою і 

переміщенні стріли без навантаження) повного циклу обробки вибою, що 

сприятливо позначиться на продуктивності і ресурсі прохідницького 

комбайну. Схема обробки вибою з суміщенням в часі режимів зарубки і 

бічного різу, а також реалізація режиму «фронтальна зарубка + бічний різ» 

наведена на рис. 3. 

Таким чином, на основі порівняння типової схеми обробки вибою 

прохідницьким комбайном типу КПД зі схемою обробки вибою, що 

характеризується наявністю поєднаних у часі режимів його руйнування, 

встановлено, що можливість реалізації мехатронною системою подачі 

стрілоподібного виконавчого органу його одночасної подачі в двох 

взаємно перпендикулярних напрямках дозволяє: 

 

Рис. 3.  Схема обробки вибою прохідницьким комбайном типу КПД 

горизонтальними різами з одночасною подачею виконавчого органу  

в двох взаємно перпендикулярних напрямках 
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- істотно (в 3 рази при обробці вибою арочного перетину шириною 

4.6 м і висотою 3.2 м) зменшити число циклів навантаження елементів 

прохідницького комбайна за повний цикл обробки вибою; 

- ввести додатковий режим комп'ютеризованого оконтурювання 

виробки; 

- автоматизувати процес перемикання розподільників між режимами 

обробки вибою; 

- виключити наявність режимів холостого ходу двигуна приводу 

різання, обумовлених недосконалістю схеми обробки вибою і людським 

фактором в процесі управління робочим процесом прохідницького 

комбайна. 
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УДК 622.534 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ 

ГІДРОСТІЙКИ КРІПЛЕННЯ КД90 З ВИКОРИСТАННЯМ ПАКЕТУ 

ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ SOLIDWORKS 

Козій І.А., Зінов'єв С.М. 
Донецький національний технічний університет  

 

У статті розглянуті питання пов'язані з моделюванням в 

програмному середовищі SolidWorks. Визначений основний принцип 

розрахунку моделей. Розглянутий процес побудови моделі. 

In the article questions are considered related to the design in the software 

environment of SolidWorks. Basic principle of calculation of models is certain. 

The process of construction of model is considered. 
 

Твердотільне моделювання передбачає створення моделей, що мають 

всі атрибути реального фізичного тіла. Також твердотільні моделі 

сприяють кращому візуальному сприйняттю деталей в порівнянні з 

каркасними або поверхневими об'єктами. Спеціальний набір команд 

дозволяє швидко побудувати для тіл їх різні проекції і перетини. Дана 

частина знайомить з методикою створення і редагування вбудованих і 

призначених для користувача твердотільних моделей [1]. 

На даний момент існує велика кількість програмних засобів. Нами для 

вирішення даного завдання обрано програмне середовище SolidWorks. 

Програма з'явилася в 1993 році склала конкуренцію таким продуктам, 

какAutoCAD і AutodeskMechanicalDesktop, SDRC I-DEASіPro / ENGINEER 

[2]. План роботи зі створення моделі механізованого кріплення можна 

умовно розділити на дві частини: 

 • створення 3D моделі гідростійки; 

 • побудова сітки кінцевих елементів. 

У першій частині роботи будуємо 3D модель. Принцип побудови 

моделі полягає в наступному: на певних площинах будуються ескізи тіл, з 

яких складається модель, потім за допомогою панелі інструментів 

SolidWorks створюється тривимірна модель об'єкта. Таким чином ми 

проводимо побудову окремих деталей, які в подальшому об'єднуються в 

збірку яка і являє собою 3D модель. 

Як об'єкт дослідження було обрано гідростійку кріплення КД90 

(рис.1). Гідростійка призначена для підтримки перекриття, поджиму 

консолей кріплення до покрівлі і створення опору опусканню покрівлі.    

Стійка являє собою гідродомкрат подвійної гідравлічної розсувності і 

складається з плунжера, штоку, зворотного клапана і ін. Для дослідження 

даної гидростойки була побудована 3D модель (Рис.2). 
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Наступний етап моделювання виконується за допомогою програмного 

забезпечення SolidWorksSimulation, заснованого на методі кінцевих 

елементів. 

Тому для вирішення поставленого завдання програмний засіб створює 

сітку елементів (Рис.3). 

Докладемо статичне зусилля до деталі, за допомогою інструменту 

"сила". Сила прикладена по нормалі до поверхні позначена стрілками 

червоного кольору. Після прикладання сили проведемо розрахунок і аналіз 

засобами SolidWorksSimulation, а конкретніше інструментом "Запуск": 

На рис. 4 зображено розподіл навантаження по поверхні. 

Навантаження в різних частинах кріплення зображені різними кольорами, 

залежно від його величини, воно нормоване в Н/м2. Крім цього даний засіб 

дає можливість зображення деталі в деформованому стані рис.5, у вигляді 

переміщення рис.6. Мається на увазі те що нормування лівої шкали 

можливо в: Н/м2, Па, мм. 

Висновки: У статті представлено основний принцип моделювання в 

програмному середовищі Solid Works, на прикладі гідравлічної стійки. 

Коротко описані можливості розрахунку в SolidWorks Simulation. Окрім 

моделювання статичних навантажень є можливість моделювання 

динамічних навантажень, термічних досліджень на стійкість і інші.  

 

 
 

Рисунок 1 – Гідростійка 

 

Рисунок 2 – Модель 

гідростійки в SolidWorks 
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Рисунок 3 – Сітка кінцевих елементів 

 

 
Рисунок 4 – Результати розрахунку в SolidWorks Simulation 
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Рисунок 5 – Деформований стан деталі 

 

 
Рисунок 6 – Переміщення під навантаженням 
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УДК 67.03 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ДИСПЕРГУВАННЯ В 

ПЕРЕМІШУЮЧОМУ АПАРАТІ 

Кондріков Д. В., Кутняшенко І.В.  
Донецький національний технічний університет 

 

Перемішування рідких середовищ є дуже поширеним в промисловості 

процесом. Воно використовується для приготування емульсій, суспензій, 

розчинів, для інтенсифікації теплових, масообмінних та хімічних процесів. 

В результаті перемішування досягають диспергування однієї фази в іншу, 

рівномірного розподілу компонентів системи по обсяг у апарату, 

відновлення поверхні контакту фаз, забезпечують підведення нових порцій 

речовини в зону контакту, зменшення товщини граничного шару. 

 

Дана проблема натикається на ефективність перемішування 

середовища, яка тісно зв’язана з ступеню неоднорідності перемішуючого 

середовища. 

При ламінарному і перехідному режимі перемішування основним 

параметром якості реалізації процесу є час гомогенізації при заданій 

ступені неоднорідності перемішуючого середовища ɳ: 

τɳ =
H0 ∙ V

q
, 

де q − об’ємна циркуляційна витрата перемішуючого середовища; 

    V − об’єм перемішуючого середовища; 

    H0 − залежний коефіцієнт; визначається за графіком [1]. 

Розрахувавши отримуємо значення коефіцієнту процесу часу 

гомогенізації, який склав: τɳ = 2,1. 

Тепер ми можемо за графіком [1] знайти ступень неоднорідності 

перемішуючого середовища. Вона становить ɳ = 0,52. 

 За умовою перемішування ступеня неоднорідності перемішуючого 

середовища, визначимо наскільки відсотків дане перемішування в апараті є 

ефективним і чи потребує, якихось підвищень [1]: 

 
ɳ = 0,75 − 100%
ɳ = 0,52 − Х%

, 

тобто даний процес ефективності перемішування мономерної і рідкої фаз 

складає ε = 69,3%.  
Для підвищення ефективності змоделюємо спрощений апарат 

(оболонку). Потім змоделюємо потік перемішуючого середовища в 

програмі SolidWorks (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Моделювання помірного потоку перемішуючого апарату 

 

Значення ефективності перемішування знаходимо за інтегральним і 

виведеним вираженням вченим Фуейля [1, 2]: 

ε =
γ ∙ Мкр ∙ ρ ∙ n ∙ dм

4

Fл
, 

де Fл − діюча сила на лопоті; 

    Мкр − крутний момент мішалки; 

     n − частота обертання мішалки; 

     ρ − щільність всього середовища; 

     dм − діаметр мішалки; 

     γ − коефіцієнти зміни  потоку; перемінна величина, яка мінялася за 

зміною напряму руху та швидкістю потоку за графіком (рис. 2). 

 

За допомогою моделювання потоку та формули визначення значення 

ε, змінюючи інтегральний напрям і інтегральну функціональну швидкість 

за графіком (рисунок 2), визначили найбільш ефективний спосіб руху 

суміші через інтегральну функцію моделі (рисунок 3). З інтегральної 

функції моделі по графіку  (рисунок 2) визначено, що найефективнішою є 

найменша ділянка А4 [2]. До ділянки А4 відноситься два напряму потоку 

А4~1,4 і  А4~2,4 , на основі цього приймаємо більшу сторону, тобто  

коефіцієнт  потоку становить γ = 2,8 ∙ 10−4. 
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Рисунок 2 – Графік для визначення коефіцієнту зміни потоку суміші 

 

Підставляючи і розрахувавши отримуємо значення: ε = 80 %. 
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Рисунок 3 – Модель руху потоку суміші, забезпечуючи 80% 

ефективності перемішування 

 

 

Тобто змінюючи інтеграл руху потоку суміші і її інтегральну 

функціональну швидкість, було підвищено ефективність перемішування на 

80 – 69,3 =  10,7%. Кінцевий рух потоку суміші в апараті, який задовольняє 

ефективність перемішування на 80%, наведений на рис. 3. 
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА РОБОТОЮ ФЛОТАЦІЙНО-

ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ В ДИНАМІЦІ РОБОТИ З 

РОЗРОБКОЮ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ 

ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ 

Корольова О.С. 
Донецький національний технічний університет, м.Покровськ 

 

З початку 20 століття процеси переробки і збагачення мінеральної 

сировини безперервно удосконалювалися. Однією з найважливіших віх 

стала розробка методу пінної флотації. Робота над цією технологією 

зайняла багато часу, щось робилося не так, але, врешті-решт, вона 

набула нинішнього вигляду і стала невід'ємною складовою сучасної 

здобичі. Метод пінної флотації відіграває важливу роль у збагаченні 

вугільної промисловості, оскільки є єдиним ефективним методом 
збагачення дрібних класів шламу і пилу кам'яного вугілля.  

From the beginning of 20 century the processes of processing and 

enriching of mineral raw material improved continuously. One of major 

landmarks development of method of foamy флотації became. The prosecution 

of this technology occupied plenty of time, something was done not so, but, 

eventually, she purchased a present kind and became the inalienable constituent 

of modern booty. Method of foamy флотації of відіграває important role in 

enriching of coal industry, as is the only effective method of enriching of shallow 
classes of шламу and dust of anthracite coal. 

При збагаченні особливо важкозбагачувальних вугілля для розділення 

зростків доводиться досить дрібно їх дробити, чим додатково збільшується 

кількість дрібних класів. Загальна кількість класу крупністю менш 0,5мм в 

кам'яному вугіллі, що видобувається, досягає 20-25%. Хоча хімія 

витягання пінною флотацією досить складна, її основи зрозуміти не так 

важко, тому варто детальніше поглянути на базові принципи цієї 

технології.  

Процес пінної флотації грунтований на характерних властивостях 

мінералів : за своєю природою деякі з них легко піддаються змочуванню 

водою (гідрофільни), інші ж, що мають природну маслянисту поверхню, її 

відштовхують (гідрофобни).  

Основна ідея, що лежить в основі пінної флотації, добре відома і 

знакому будь-якому старателеві, який коли-небудь мав можливість 

спостерігати, як дрібні частинки концентрату збираються на повехності 

води (концентрат частково гідрофобний). Але із-за домішок у складі 

вугілля (сульфіди, глинисті речовини, вуглисті і горючі сланці) є 

важкофлотіруємі, які забруднюють концентрат сіркою, через що йде 

окислення; чи глина, яка розмокає, переходячи в шлам втрачає якість 
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розмокання і погано відділяється від концентрату – у наслідок чого 

погіршується флотіруємість. З цього виходить правильність підходу до 

різного вугілля, обьем рассходу реагентів ( збирача і вспенівателя); і якісні 

реагенти. 

Основні чинники, що впливають на ефективність флотації, 

надзвичайно взаємнодійні. Будь-яка зміна одного з них, наприклад, 

швидкості подання матеріалу, обов'язково вимагає настроєння інших - 

подання реагентів, крупності часток, потоку повітря, щільності початкової 

пульпи і так далі. 

Ефективність роботи флотаційних машин в основному залежить від 

нормальної роботи блок-аераторів. Для продуктивної роботи, для 

отримання продуктів флотації необхідної якості, повинна бути і достатня 

продуктивність по питомій витраті повітря: аератори забеспечують 

інтенсивне перемішування повітря, ефективне перемішування пульпи при 

низьконапірній витраті рідкої фази, що дозволяє використовувати 

спрощений варіант статора-заспокоювача, який запеспечує спокійну зону 

мінералізації і піновідстою; ефективне перемішування пульпи і равномірне 

розподілення повітря по всьму об’єму флотуємої пульпи.   

Вирішення питання із зменщенням втрат в процесі флотаційного 

збагачення шламів, це флотаційне збагачення більш вузьких класів, якщо 

останнє допустиме, виходячи із характеристики якості класів, що 

складають живлення процесу флотації. 

Пропонується: 

1. Встановити гідроциклон ГЦ-350 для вилучення класів +0,1 мм 

з вихідного живлення флотації. 

2. Здійснити подачу згущеного продукту з ГЦ-350 до пінного 

продукту флотомашин (місце подачі – над вивідною трубою 

флотоконцентрату у жолобі флотомашини). 

3. Здійснити флотацію вугільної пульпи з крупністю частинок 

менше +0,1 мм. 

4. При флотації використовувати флотаційний спінювач ЛЗВ 

(спінювач використовувати сумісно із збирачем і подавати у вигляді 

аерозоля, як в АКП так і повітряний патрубок блок-аераторів флотаційних 

машин). 

5. Передбачити заміну діючих аераторів на аератори радіально-

вісьового типу, які розроблені інститутом ДП “УкрНДІвуглезбагачення”, а 

при неможливості реалізації вищенаведеного, здійснити поступову 

реставрацію старих блоків та налаштувати їх роботу: питома витрата 

повітря повинна становити не менше 0,2-0,3 м3хв-1м-3. 

6. Вміст класу -100 мкм у живленні дискових вакуум-фільтрів 

повинен бути не більше 60%. 

7. Для реалізації п.6, у разі потреби добавляти присадку, щоб 

вихідна сировина вакуум-фільтра наближалась до наступних показників 
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гранулометричного складу: середній діаметр частинок 0,1-0,315 мм, 

гранпараметр 5-7, вміст твердого не менше 200 г/л. 

Після реалізації запроноаної схеми флотаційно-фільтрувального 

відділення очікується збільшення виходу додаткового флотоконцентрату , 

при  цьому збільшення зольності . 
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4. Исследовать и разработать принципы аэрации угольных 

флотационных пульп, обеспечивающие высокие аэрационные параметры 

при низких электрозатратах. Отчет УкрНИИуглеобогащение – Луганск, 

1988. 
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УДК 67.03 

ВИРІШЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ В 

НАСАДКОВОМУ АБСОРОБЕРІ 

Кравченко П. В., Алексєєва О.Є.  
Донецький національний технічний університет 

 

Найефективнішим методом захисту повітряного басейну від 

забруднення шкідливими речовинами є впровадження перспективних 

безвідходних ресурсо- й енергозберігаючих технологічних процесів з 

замкнутими виробничими циклами. Так і технології дозволяють 

виключити або суттєво знизити викиди шкідливих речовин в атмосферу. 

 

Для того, щоб проводити один і той самий процес в насадковій 

колоні, необхідно збільшити її об’єм, це робиться наступним планом:  

- при розрахунку висоти шару насадки, якщо висота виходить менше  

3 м, то береться висота шару на 0,6-1,2 м більше за розрахунком;  

- габаритні розміри сепараційної і нижньої зони колони вибираються в 

проміжку, тому їх можливий розмір можна змінювати;  

- розрахований шар насадки потрібно ділити, як можна на більше секцій  

(найкраще 4-6 шарів), при цьому після кожної секції шару насадки, 

встановлювати розподіляючі або зрошуючі пристрої, цим самим 

збільшуючи кількість газу та води, які можуть знаходитися в колоні;  

- діаметр колони може бути змінний, в сучасному столітті виготовляються 

насадкові колони які мають два корпуси (один корпус зовнішній, другий - 

внутрішній), внутрішній виступає як захисний або футеровкою також від 

перегрівів;  

- при розрахунку приймається зовнішній діаметр на 100-300 мм більше 

внутрішнього, цим самим є можливість збільшувати діаметр апарату на 

100-300 мм. 

Проблематика того, що даний насадковий абсорбер не може 

працювати с забрудненими рідинами є і на сьогоднішній день, але є 

спеціальні розподільно-очищювальні пристрої (тарілка ТСВ-2014, ТСТ, 

зрошувально-карманний пристрій, фільтр AD і ін.) [1]. В цих пристроях є 

спеціальні кармани, в які відокремлюються всі забруднені речовини та 

компоненти, які знаходилися в рідинні, яка надходила в абсорбер. Також є 

спеціальні насадки, які працюють с забрудненими середовищами, 

наприклад: насадка Меллапак фірми «Sulzer», насадка Місяць фірми 

Sulzer», насадка спирально-кільцева і ін [2].  
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Рисунок 1 - Насадка Меллапак фірми «Sulzer» 

 

В вихідній конструкції установлена насадка типу кільця Рашига з 

коефіцієнтом змочуваності 1,16. Дана насадка не є повністю доцільною для 

даного. Вона може працювати в отрутних і корозійних середовищах, має 

нескладну конструкцію, дешева за заміною та установкою, не має проблем 

з технологічним процесом, так як коефіцієнт змочуваності більше одиниці. 

Але кільця Рашига не можуть працювати із забрудненими середовищами; 

не завжди оптимальні в роботі; не дуже люблять високу температуру, із-за 

чого часто деформуються, іноді перебійні в роботі і ін., тому в даному 

насадковому абсорбері пропоную змінити насадку кільця Рашига на 

насадку Меллапак, іноді ще звану, як Пропак. 

Так як в апараті міняється насадка, то потрібно перевірити насадку 

Меллапак на гідравлічний розрахунок або на правильність визначення 

габаритів абсорберу і режиму роботи. 

Параметр потоку визначаємо по рівнянню: 

ψ =
L

G
∙ √

pг

pр
; 

По отриманому  значенню максимального фактору навантаження 

розрахована площа поперечного перерізу насадкової колони [1], яка  

склала S = 5,3 м2. 
Потім перевірений діаметр колони: 

D =
4 ∙ S

π ∙ hнас
, 

де hнас − висота секційного шару  насадки Меллапак 500.Х; приймаємо 

таку ж саму, як розраховано раніше hнас = 2,2 м. 
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По стандартному ряду прийнято: D = 3 м, що відповідає діаметру в 

вихідній конструкції абсорберу з насадкою кільця Рашига. 

Знаючи все перечислене вище реальна швидкість газу на насадці 

Меллапак становить: 

ωr =
4 ∙ Vr

π ∙ Dк
2 ; 

ωr = 1,89 м/с. 
Тобто заміна насадки є вигідною позицією і принесе багато плюсів, 

при цьому незмінюючи конструкцію (діаметр і габарити) абсорберу.  
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УДК 622.232 

ВПЛИВ ВИТРАТ ЧАСУ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ КРІПЛЕННЯ ТА 

ВИКОНАННЯ ДОПОМІЖНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ТЕМПИ ПРОХОДКИ 

ВИРОБКИ КОМБАЙНОВИМ СПОСОБОМ 

Лінник С. С., Семенченко А. К. 
Донецький національний технічний університет 

 

Встановлено вплив витрат часу зі встановлення кріплення і 

виконання допоміжних операцій на темпи проходки підготовчих виробок 

прохідницькими комбайнами. 

 

Research has shown the effect of time needed to install roof support and 

execution of support operations at the rate of tunneling machine penetration. 

 

Сучасний розвиток вуглевидобутку характеризується всезростаючою 

інтенсифікацією навантаження на очисний вибій. Єдиним стратегічним 

енергоносієм України є кам'яне вугілля, більш ніж 80% промислових 

запасів якого зосереджено в пластах потужністю до 1,2 м. Тому розробка 

технологій і створення сучасної гірничовидобувної техніки для 

інтенсивного виймання пластів малої потужності є досить актуальною 

проблемою для України. Важливою умовою реалізації високих показників 

видобутку вугілля є забезпечення необхідного фронту робіт, тобто 

своєчасна підготовка очисних вибоїв. Необхідність вирішення цього 

питання робить актуальними подальші розробки в області підвищення 

технічного рівня прохідницьких комбайнів. 

Аналіз літературних джерел [1-3], присвячених питанню підвищення 

технічного рівня прохідницьких комбайнів, показує, що найбільш 

ефективне рішення цієї проблеми може бути забезпечено на основі 

збільшення часу роботи комбайна з обробки вибою, суміщення виконання 

основних технологічних операцій та скорочення часу на допоміжні. 

Основна перевага цього напрямку - можливість підвищення темпів 

проходки підготовчих виробок при незмінних параметрах 

енергоозброєності робочих органів прохідницьких машин. 

Згідно [3], технологічними операціями, виконання яких визначає 

витрати часу на проведення 1 метра виробки, є: обробка вибою, 

встановлення кріплення і виконання допоміжних операцій. Виходячи з 

цього, добові темпи проходки підготовчих виробок прохідницьким 

комбайном можуть бути визначені за формулою: 
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де тоТ  – витрати часу протягом доби з техобслуговування, заміни 

ріжучого інструменту та підготовки комбайна до роботи, год; S – площа 

поперечного перетину виробки, м2; кQ  – теоретична продуктивність 

комбайна, м3/хв; крТ  – витрати часу зі встановлення кріплення на 

погонний метр виробки, що включають встановлення робочого полку, 

доставку елементів кріплення, монтаж арки, оформлення та забутовку 

пустот за постійним кріпленням, демонтаж робочого полку, год; допТ   – 

витрати часу з виконання допоміжних операцій на погонний метр виробки, 

що включають завантаження відокремленої гірничої маси, дроблення 

негабаритної породи, виконання маневру і підготовку комбайна до 

зарубки, год. 

Залежності добових темпів проходки комбайна від його теоретичної 

продуктивності для різних значень витрат часу зі встановлення кріплення і 

виконання допоміжних операцій наведені на рис. 1. 

З аналізу наведених залежностей випливає, що при збільшенні 

теоретичної продуктивності комбайна добові темпи проходки виробки 

збільшуються, при цьому інтенсивність їх збільшення зі зростанням витрат 

часу зі встановлення кріплення і виконання допоміжних операцій істотно 

падає незалежно від перетину прохідної виробки. Отже, напрямок 

підвищення темпів проходки існуючих прохідницьких комбайнів за 

рахунок збільшення їх теоретичної продуктивності не є ефективним. 

Для інтенсифікації проходки підготовчих виробок необхідним є 

створення комбайнів, конструкція робочого органу яких забезпечує 

зниження витрат часу зі встановлення кріплення та механізацію процесу 

кріплення. Забезпечення високих темпів проходки вимагає удосконалення 

не тільки конструкції робочого органу, а й системи його управління. 

Оснащення робочого органу інтелектуальною системою управління 

дозволить скоротити витрати часу на виконання допоміжних операцій за 

рахунок збільшення швидкості реалізації складних і точних його рухів, які 

при ручному режимі управління взагалі не можуть бути реалізовані. 

Для інтенсифікації проходки підготовчих виробок прохідницькими 

комбайнами необхідне удосконалення як конструкції їх робочого органу, 

так і системи його управління. 
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Основним критерієм при створенні робочого органу прохідницького 

комбайна для інтенсивної проходки є розробка його конструкції, яка 

дозволяє максимально механізувати і поєднати у часі з обробкою вибою і 

процес встановлення кріплення, а також зменшити витрати часу на 

виконання допоміжних операцій при проведенні підготовчих виробок. 

 

 

Рис. 1. Залежність добових темпів проходки комбайна Vк від його 

теоретичної продуктивності Qк для різних значень витрат часу зі 

встановлення кріплення Ткр та допоміжних операцій Тдоп  

при перетинах виробки 15 і 25 м2. 
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Напрямком подальших досліджень є обґрунтування схеми обробки 

вибою і параметрів робочого органу прохідницького комбайна для 

інтенсивної проходки підготовчих виробок при вийманні пластів малої 

потужності з урахуванням вище названого критерію. 
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УДК 67.03 

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ, ЩОДО УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ В 

ЩОКОВИХ ДРОБАРКАХ 

Лисенко Д.А., Костіна О.Д. 
Донецький національний технічний університет 

 

Проектування дробильної машини с заданими параметрами - це 

процес розробки технічної документації, по якій можливе виготовлення 

нової машини, що відповідає заданим вимогам. Це творча робота, що 

полягає в визначення загальної конструкції машини та технологічного 

процесу, а також вияснення і усунення недоліків. 

 

При критичному аналізі можна говорити, що є такі деталі і вузли 

щокової дробарки, які при виході зі строю можуть привести до аварії або 

повної поломки обладнання, що є небезпекою і простоюванням для 

підприємства загалом. 

Для усунення вібрацій, необхідно встановити запобіжний гідропривід 

включення щокової дробарки для зменшення вібрацій і шуму, так як 

механічні приводи сучасних конструкцій часто  впливають на вал і ін., тим 

самим викликаючи шум і вібрації, найчастіше цьому піддається робочий 

орган з валом ,тобто щока і вал. Принцип дії такої конструкції наступний: 

гідравлічний запобіжний пристрій поєднаний з механізмом регулювання 

вихідної щілини. На задній сухар спирається розпірна плита. Для 

регулювання величини вихідної щілини сухар пересувається гвинтом. 

Разом з гвинтом переміщується поршень, який передає зусилля робочої 

рідини, що знаходиться в циліндрі. При збільшенні зусиль тиск в циліндрі 

зростає, робоча рідина витікає через запобіжний клапан, і сухар 

переміщається до тих пір, поки зусилля в дробарці не досягає нормальної 

величини. Після випадання не дробленого тіла насос нагнітає рідину в 

циліндр, переміщаючи поршень і гвинт із задньою опорою в початкове 

положення.  

Для зменшення габаритів або маси самої машини потрібно приймати 

конструктивні рішення до яких підключаються інженери, а також, 

необхідно надати частіший технічний огляд і діагностику, щоб 

регулюючий гвинт менше виходив з ладу, так як він є основною деталлю 

регулюючого пристрою і розпірній плиті, як деталлю запобіжному 

пристрою [1]. 

Інноваційним рішенням, що до зносу ексцентрикового валу є 

виготовлення його з високоміцних матеріалів, наприклад високоміцних 

чавунів [1]. Ковкий чавун (КЧ) являє собою сплав заліза і вуглецю високої 

пластичності, вироби з нього отримують в процесі лиття (рис .1), який 

підвищує опір навантажень і підвищує надійність валу в 2 рази (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Процес лиття і обробки ексцентрикового валу з ковкого 

чавуну 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Ексцентриковий вал, виконаний з ковкого чавуну 

 

 

 
                        а)                                                   б) 

 

а – вихідна конструкція розпірної плити; б – подвійна розпірна плита 

Рисунок 4.3 – Конструкція подвійної розпірної плити 

 

Інноваційним рішенням також є застосування щокової дробарки з 

подвійною розпірною плитою (рис. 3, б). Така дробарка має два валу і дві 

розпірні плити [1]. Перший вал - це шарнірна вісь у верхній частині 

дробарки, а інший - це ексцентриків вал, який приводить в дію обидві 
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розпірні плити. Рухома щока здійснює чисте зворотно-поступальний рух 

відносно нерухомої щоки «жує» рух, яке призводить до стиснення 

матеріалу як на вході, так і на виході, забезпечує дробарці з одиночної 

розпірною плитою більшу продуктивність у порівнянні з однакового 

розміру дробаркою з подвійною розпірною плитою. Дана конструкція 

розпірної плити є більш надійною і працездатною ніж вихідна (рис. 3, а)  

в 1,2 … 1,8 раз. 
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1. Біловодська О. А., Грищенко О. Ф. Системний аналіз і прийняття інноваційних 
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УДК 621.314.26:622.647.2 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ 

СТРІЧКОВИХ КОНВЕЄРІВ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Григор’єв М.А., Мінгазов Є.С., Семенченко Д.А., Белицький П.В.  
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет 

 

В роботі досліджено вплив натягу гнучкого тягового органу на опір 

руху роликів стрічкового конвеєра, а також енергетичні показники 

роботи конвеєрів з гумовотросовою стрічкою. 

The influence of the tension of a flexible traction body on the resistance of 

the movement of the conveyor rollers and on the energy performance of the 

conveyors with rubber cable belt is investigated. 

 

Інтенсифікація гірничих робіт, метою якої є зниження собівартості 

видобутку корисних копалин, викликає підвищення навантажень на робочі 

елементи гірничих і транспортних машин, що суттєво підвищує їх 

накопичену пошкоджуваність та знижує ресурс. Оскільки залежність 

коефіцієнту накопиченої пошкоджуваності робочого елемента машини від 

величини навантаження є ступеневою, негативний вплив підвищення 

навантаження при інтенсифікації гірничих робіт не може бути 

компенсований регулюванням робочої швидкості машини (тобто, 

зниженням частоти виникнення навантаження) [1]. Отже, проблема 

визначення реальних величин навантажень на робочі елементи машин 

технологічного процесу гірничого виробництва, шляхів їх зниження, є 

актуальною науково-технічною проблемою. 

Класичні моделі робочого процесу стрічкового конвеєра гірничого 

підприємства не ураховують вплив натягу стрічки на зусилля, що діє на 

ролик, а також опір його руху. Сучасні методики розрахунку стрічкових 

конвеєрів передбачають урахування впливу натягу гнучкого тягового 

органу в точці набігання на ролик на опір руху ролика. Характер зміни 

натягу стрічки при зміні довжини конвеєра є нелінійним [2]. 

Метою роботи є розробка математичної моделі процесу формування 

зусилля, що діє на ролик, а також опору його руху та енергетичних 

показників роботи конвеєра на прикладі 2ЛУ120В, з урахуванням впливу 

натягу стрічки на робочі зусилля. 

Опір руху стрічки на i-й роликоопорі: 

sin)( 0qqglWW ippii  , Н,   (1) 

де Wрі – шкідлива складова сили опору руху, Н; g – прискорення сили 

тяжіння, g=9,8 м/с2; β – середній кут установки конвеєра. 

Шкідлива складова опору руху стрічки на і-й роликоопорі Wpі 

визначається по формулі: 

рiвдрiвррiдефpi WWWW ...  , Н,    (2) 
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де Wдеф.рі – сила опору від деформації стрічки та вантажу, Н. Залежить від 

натягу тягового органу в точці набігання на ролик; Wвр.рі – сила опору від 

обертання роликів роликоопори, Н; Wвд.рі – сила опору від вдавлювання 

стрічки в ролик, Н. 

Орієнтовне значення сили опору руху стрічки на і-му ролику від 

деформації стрічки і вантажу на роликоопорі визначиться: 

8,0

4,1

0

.

])[(37,1

i

pi

рiдеф
S

lqq
W


 , Н,    (3) 

де qi – значення погонної маси вантажу, що приходиться на і-й ролик, кг/м; 

q0 – погонна маса стрічки, кг/м; lp – крок роликоопор, м; Si – натяг стрічки 

в точці набігання на i-й ролик. 

Значення сили опору руху стрічки на ролику і-ї роликоопорі от 

вдавлювання стрічки в ролик визначається: 
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 , Н,   (4) 

де ζ – розрахунковий коефіцієнт; ζ=0,32 – для порожньої гілки; ζ=0,17 – 

для вантажної гілки; μ0≈0,475 – коефіцієнт Пуассона для матеріалу 

обкладинок стрічки; r – радіус ролика, м; В – ширина стрічки, м; Е0 – 

модуль Юнга для матеріалу обкладинки стрічки, Е0≈5 МПа. 

Значення сили опору руху стрічки на і-й роликоопорі від обертання 

одного ролика визначиться: 

ii

kk

рiвр PFevW 5

0

5

. 1016105,1)4,02( 21 
 , Н,  (5) 

де v – швидкість стрічки, м/с; k1, k2 – емпіричні коефіцієнти, що залежать 

від значення швидкості стрічки; F0і – осева сила, що діє на і-й ролик, Н; Рі 

– радіальна сила, що діє на і-й ролик, Н. 

Розрахункові значення осевої F0 та радіальної P сили, відповідно, для 

роликів стрічкового конвеєра 2ЛУ120В за умови його центрального 

завантаження визначаються: 

- для нижньої роликоопори 

00 iF ; 
//

0 pi lqP  , Н,      (6) 

де lp
//=2,5 м – крок нижніх роликоопор; 

- для бокового ролика верхньої роликоопори 
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де α=300 – кут нахилу бокового ролика; lp
/=1,25 м – крок верхніх 

роликоопор; 
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- для центрального ролика верхньої роликоопори: 

0)(

0 I

iF ; 
II

pi

I

i FlqqP 0

/

0

)( 2)(  , Н.    (8) 

Таким чином, на верхній роликоопорі опір руху від обертання роликів 

складе:  

)(1016)2(105,1)4,02( )()(5)(

0
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0
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21 II

i
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II
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I

i

kk

рiвр PPFFevW  
, Н. (9) 

Крім того, конвеєру 2ЛУ120В притаманні наступні параметри й 

характеристики: v=2 м/с, k1=0,8, k2=0,26, q0=44,4 кг/м, r=0,15 м, В=1,2 м. 

Виконано оцінку впливу завантаженості стрічкового конвеєра 

2ЛУ120В по довжині на енергетичні показники по схемах рисунка 1.  

Параметр навантаження конвеєра по довжині: q=180 кг/м. Крім того, 

виконувався розрахунок параметрів холостого ходу конвеєра. Розрахунки 

виконано для конвеєрів із жорстким натяжним пристроєм. В розрахунку в 

базовому варіанті приймається умова відсутності пластичної витяжки 

стрічки в процесі роботи конвеєра. 

Окружне тягове зусилля конвеєра: 

)(05,0 1414 SSSSWo  , Н,   (10) 

де S4, S1 – натяги стрічки в точках набігання на привод (визначаються за 

методикою [2, с. 34-36]) конвеєра і збігання з приводу, Н. 

 

 
Рисунок 1 – Розрахункові схеми завантаження конвеєра по довжині  

 

Натяг стрічки на натяжному пристрої: 

203,2 SSH  ,     (11) 

де S2 – натяг стрічки в точці набігання на натяжний барабан, Н.  

Потрібна потужність приводу конвеєра: 
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1000

vW
N o , кВт.     (12) 

Таким чином, формули (1) – (12) є математичною моделлю процесу 

формування зусилля, що діє на ролик, а також опору його руху й 

енергетичних показників роботи конвеєра з урахуванням впливу на нього 

натягу стрічки. 

Основні розрахункові експлуатаційні параметри роботи стрічкового 

конвеєра 2ЛУ120В з гумовотросовою стрічкою довжиною 1 км приведені в 

таблиці 1. З таблиці 1 видно, що розподіл маси вантажу по довжині стрічки 

на енергетичні показники роботи конвеєра впливає несуттєво (потужність 

змінюється в межах 1 %). Суттєвий вплив на енергетичні показники 

визначає величина маси вантажу на стрічці. 

 

Таблица 1 – Максимальний натяг стрічки та окружне тягове зусилля 

конвеєра 2ЛУ120В довжиною 1 км 

Схема заванта-

ження 

Максимальний 

натяг, кН 

Окружне тягове 

зусилля, кН 

Потужність, що 

розвивається 

приводом, кВт 

Холостий хід 136 68,3 144 

А 138 70,4 148 

Б 141 73,6 155 

В 141 73,6 155 

Г 141 73,6 155 

Д 144 76,7 162 

Е 144 76,7 162 

Повне  

завантаження 
149 82,0 173 

 

Висновки. Розроблено математичну модель процесу формування 

зусилля, що діє на ролик, а також опору його руху та енергетичних 

показників роботи конвеєра з урахуванням вплипу на нього натягу стрічки. 

Встановлено: вплив розподілу вантажу на стрічці по довжині конвеєра на 

його енергетичні показники, при одному й тому ж значенні завантаженості 

стрічки, несуттєвий, та не перевищує 1 %. Для стрічкових конвеєрів з 

гумовотросовою стрічкою довжиною L=1 км допустиме використання 

технологічного розрахунку і моделювання робочого процесу за 

загальноприйнятою методикою. 
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УДК 622.232 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ  

СТРУЖКИ І КІНЕМАТИЧНИХ ЗМІН КУТІВ РІЗЦЯ 

ПЛАНЕТАРНОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

Моделкін Ю. Е., Семенченко Д. А. 
Донецький національний технічний університет 

 

Встановлені закономірності формування параметрів зрізу (товщини і 

ширини зрізу) і кінематичних змін кутів різця при руйнуванні гірничого 

масиву планетарним виконавчим органом на прикладі прохідницького 

комбайна типу Урал-10КС.  

The authors have established the laws of shear parameters (thickness and 

width) formation and estimated the kinematic changes of cutting angles in the 

process of rock mass destruction by means of a planetary cutting unit (by the 

example of Ural-10KS heading machine). 

 

Основним засобом механізації, що застосовуються при видобутку 

кам'яної солі на підприємствах України, є прохідницькі комбайни типу 

Урал-10КС, Урал-20КС. До числа чинників, що знижують ефективність їх 

використання відносяться: значне пилоутворення при руйнуванні кам'яної 

солі різцями типу Д6.22, а також часті поломки цих різців, що призводять 

до підвищення динамічних навантажень на елементи машини і зниження 

продуктивності в зв'язку зі значними витратами часу на заміну ріжучого 

інструменту. 

Аналіз літературних джерел [1-3] показав, що на сьогоднішній день 

достатньо вивченими є питання підвищення технічного рівня 

прохідницьких комбайнів на основі встановлення закономірностей 

процесу стружкоутворення і формування навантажень на різцях при 

руйнуванні гірничого масиву корончатими виконавчими органами. Однак 

результати цих досліджень не можуть бути застосовані для комбайнів типу 

Урал, оснащених планетарним виконавчим органом, кінематика якого 

істотно відрізняється від досліджених. Отже, закономірності процесу 

стружкоутворення і формування навантажень на різцях планетарного 

виконавчого органу вимагають подальшого вивчення. 

При складанні залежностей для визначення параметрів зрізу і 

кінематичних змін кутів різця використана схема обробки вибою 

планетарним виконавчим органом, представлена на рис. 1, із наступними 

умовними позначеннями: подV  – швидкість подачі виконавчого органу на 

вибій;  в  – кутова швидкість обертання редуктора і приводу виконавчого 

органу (переносний рух); д  кутова швидкість обертання ріжучого диска; 
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дd  – діаметр ріжучого диска по вершинах різців; C – відстань від осі 

обертання виконавчого органу до осі обертання ріжучих дисків 

(радіальний зсув осі виконавчого органу); A  – бічний зсув осі ріжучого 

диска; забD  – діаметр забурника; D  – діаметр виконавчого органу; вR  – 

радіус водила; e– відстань; – кут положення різця; вх  – кут входу в 

контакт з масивом ріжучого інструменту; вих  – кут виходу з контакту з 

масивом ріжучого інструменту; oxyz  – система координат, в якій 

розглядається рух ріжучого інструменту в просторі.  

Рисунок 1 Кинематическая схема планетарно-дискового органа
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Рис. 1. 

Схема обробки вибою планетарним виконавчим органом  

комбайна Урал-10КС 

  

Відповідно до запропонованої схеми обробки вибою товщина зрізу на 

різцях визначається за залежністю: 

 sinmaxhh ,                                                                                     (1) 

де  maxh – максимальна товщина зрізу, см. 

Максимальне значення товщини зрізу визначається за залежністю: 
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67,1
max ,                                                                             (2) 

де вп  – частота обертання водила, об/хв; дk - кількість ріжучих дисків 

на виконавчому органі. 

Аналіз залежностей (1), (2) показує, що товщина зрізу на різці h  

змінюється по синусоїдальному закону при зміні кута його положення  , а 

її максимальне значення пропорційне швидкості подачі виконавчого 

органу на вибій і зворотно пропорційне частоті обертання водила та 
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кількості ріжучих дисків на виконавчому органі.  

Ширина зрізу, яка формується на різці, визначається за залежністю: 
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 ,                                                 (3) 

де cpt  – середня ширина зрізу, см: 
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де вR  – радіус водила,   
22 САRв  ; дп  – частота обертання 

ріжучого диска, об/хв; дz – кількість різців на ріжучому диску. 

Аналіз залежності (4) показує, що середня ширина зрізу прямо 

пропорційна частоті обертання водила та його радіусу, але зворотно 

пропорційна частоті обертання диска та числу різцевого робочого 

інструменту на ньому.  

Значення кінематичних змін заднього   та бокового   кутів різця 

визначаються за наступними формулами: 
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де бzV  – вертикальна складова бокової швидкості переміщення різця. 

На рис. 2 наведені залежності зміни товщини h  і ширини t  зрізу, 

кінематичних зменшень заднього   і бічного   кутів різця від кута 

його положення, розраховані для комбайна Урал-10КС. При розрахунках 

прийняті наступні параметри виконавчого органу комбайна: подV

= 20 м/год; вп = 4,74 об/хв; дп = 41,57 об/хв; дz = 12; дk  = 2; φ = 0 ...180 °; 

дd  = 1,04 м; A  = 0,43 м; C = 0,89 м. 
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Рис. 2. Залежності зміни товщини h  і ширини t  зрізу,  

кінематичних зменшень заднього   і бічного   кутів різця  

від кута його положення   для комбайна Урал-10КС 

 

З аналізу наведених залежностей (рис. 2) встановлено, що зі 

збільшенням кута положення різця   від 0 до 180 °:  

- товщина зрізу змінюється за синусоїдальним законом, досягаючи 

свого максимального значення при   = 90°, а ширина зрізу збільшується в 

3 рази (з 3 см до 9 см), приймаючи максимальні і мінімальні значення при 

малих товщинах зрізу і середнє значення при максимальній товщині; 

- кінематичні зменшення заднього кута різця змінюються від 5° до -5°, 

що свідчить про те, що величина заднього кута різця в процесі роботи 

залишається позитивною (конструктивна величина заднього кута різця 

становить 10°);  

- кінематичні зменшення бічного кута різця змінюються від 5° до 

17,5°; це свідчить про те, що при конструктивній величині бічного кута 

різця 10° в процесі роботи комбайна бічний кут його різців, з урахуванням 

його кінематичної зміни, має від'ємне значення на кутах фрезерування від 

70° до 180°, в межах яких товщина зрізу знаходиться в діапазоні від 0 до 

maxh . 
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УДК 67.03 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТАРІЛЧАСТИХ ПРИСТРОЇВ В ОЧИЩУВАЛЬНИХ 

АПАРАТАХ 

Монахов В.І., Кутняшенко І.В. 
Донецький національний технічний університет 

 

Невисока продуктивність і довговічність тарілчастих пристроїв в 

очищувальних апаратах в даний час розглядається майже на всіх 

підприємствах, де застосовують дані апарати. Дану проблематику 

необхідно вирішувати модернізацією тарілчастої частини колони, 

підвищенням масообмінних особливостей тарілок, застосуванням тарілок 

нових поколінь та рівномірною подачею сировиною. 

 

Сучасні модернізовані тарілчасті пристрої від фірми «Sulzer 

Chemtech» широко використовуються в апаратах для процесів розділення і 

змішання хімічних речовин. Розвитку сучасних високопродуктивних 

пристроїв послужив бурхливий ріст хімічної та нафтохімічної 

промисловості за останнє десятиліття [1, 2]. Модернізовані тарілчасті 

пристрої від фірми «Sulzer Chemtech»: 

- тарілки з набором рухливих клапанів різних конфігурацій; 

- багатослівні тарілчасті пристрої HiFiPlus; 

- високопродуктивні тарілки з хордових переливом VGPlus і ін. 

Розглянемо модернізований тарілчастий пристрій, приведений  

на рис. 1. Даний вид тарілки дозволяє отримати максимальну ефективність 

і продуктивність в процесах гідроочищення, абсорбції, адсорбції і ін. У 

даній тарілці використовуються прямокутні рухливі клапани замість 

круглих, що дозволяє не тільки істотно знизити відходи металу при їх 

виготовленні, а й скоротити витрати на складання тарілки. Значним кроком 

в зниженні собівартості даного типу тарілки є винахід і використання 

нерухомих клапанів, вище штампованих в полотні тарілки і є невід'ємною 

частиною полотна. Низька вартість таких клапанів в поєднанні з високою 

надійністю і значним діапазоном стійкої роботи обумовлюють їх широке 

застосування [1, 2]. 

Дана тарілка складається з трьох частин: лівої, правої і серединної. 

Ліва частина тарілки являє собою ситовий простір діаметрами отворів 5 … 

8 мм. Права частина представляє собою систему нерухомих клапанів. 

Серединна частина складається з решітки з паровими нитками. 
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Рисунок 1 – Тарілчастий пристрій фірми «Sulzer Chemtech» 

 

Високопродуктивні тарілки VGPlus (рис. 2) поєднують полотна 

спеціальної конструкції для підвищення продуктивності по парам і сучасну 

технологію конструкції переливних пристроїв для збільшення 

продуктивності по рідини. Такі тарілки можна застосовувати як для 

модернізації існуючої колони, так і для зменшення розмірів нових 

колонних апаратів. Тарілки VGPlus відносяться до класу 

високопродуктивних тарілок з сегментними (хордовими) переливними 

кишенями, що випускаються фірмою «Sulzer Chemtech» [1, 2].  

 

 
 

Рисунок 2 - Високопродуктивна тарілка VGPlus з направляючими 

планками і усіченими переливними карманами 

На сьогоднішній день ці тарілки є одними з найбільш 

високопродуктивних тарілчастих пристроїв в світі, що доведено не тільки 

дослідженнями некомерційного інституту по дослідженню процесів 
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фракціонування FRI, але також десятками успішних прикладів їх 

практичного використання. Конструкція тарілок VGPlus поєднує в собі 

удосконалену барботажну зону і модифікований переливний карман 

підвищеної продуктивності і вододіючий наступними особливостями: 

використанням оптимізованого розташування клапанів на полотні тарілки; 

наявністю на полотні додаткових елементів, що направляють і 

перерозподіляють потік спіненої рідини, інтенсифікують взаємодію рідкої 

і газової фаз на полотні тарілки; вдосконалені конструкції переливних 

карманів [1, 2]. Похили, усічення, ступінчасті і багатохордові переливні 

камери зменшують захоплення газу рідиною, яка зливається і тим самим 

збільшують продуктивність зливних камер, забезпечуючи при цьому 

максимальну площу барботажної зони тарілки. Така комбінація елементів 

дозволяє досягати максимальної продуктивності і ефективності 

тарілчастого пристрою. 
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УДК 622.232 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ 

ШНЕКА НА ШВИДКІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ КОМБАЙНА В 

УМОВАХ ТОНКИХ ПЛАСТІВ 

Новіков І. К., Семенченко Д. А. 
Донецький національний технічний університет 

 

У роботі проаналізована завантажувальна здатність шнека 

сучасних комбайнів на тонких пластах. Визначена гранично можлива 

швидкість переміщення комбайна за критеріями завантажувальної 

здатності шнека.  

In the work loading ability of an auger of modern coal shearers in 

conditions of thin coal beds has been analyzed. Maximum possible speed of a 

shearer by loading ability of an auger. 

 

Близько 70% українських вугільних пластів - це пласти потужністю 

до 1 метра. Значні запаси вугілля в Україні розташовані в Донецькому 

басейні, де приблизно 85% зосереджено в тонких пологих пластах. Для 

видобутку вугілля на цих пластах використовують очисні комбайни, в 

основному зі шнековим виконавчим органом, що складається з двох 

шнеків, які розташовуються в торці основного корпусу. Сучасні очисні 

комбайни, такі як УКД400, УКД200-250, КДК500 та ін., мають високу 

енергооснащеність і здатні видобувати вугілля на великих швидкостях 

переміщення. Але при цьому, в умовах тонких пластів виникають 

проблеми зі завантаженням шнеком відокремленої гірничої маси. У 

комбайнах старого покоління, які можуть забезпечувати швидкість 

переміщення до 5-6 м/хв, на завантаження вугілля шнеком витрачається 

приблизно 30% від загальної потужності приводу різання. В сучасних 

комбайнах, при підвищених швидкостях переміщення, на завантаження 

потрібне збільшення потужності, яке може бути досягнуто за рахунок 

різання, що обмежує продуктивність комбайнів [1,2]. У зв'язку з цим 

підвищення навантажувальної спроможності комбайнів нового покоління є 

актуальною проблемою. 

Визначимо теоретичну продуктивність комбайна, продуктивність 

шнека по завантаженню і знайдемо граничну швидкість переміщення, 

обмежену завантажувальною здатністю, на прикладі комбайна нового 

технічного рівня УКД400 для наступних умов: потужність пласта - 0,85 м і 

1 м, частота обертання шнека - 60 об/хв, ширина захвату - 0,56 м і 0,7 м, 

щільність вугілля - 1,5 т/м3. 

Теоретична продуктивність комбайна визначається за формулою: 

обnз VНВQ  , т/хв,                                                                   (1) 
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де зВ – ширина захвату, м; H – потужність пласта, м; nV  – 

швидкість подачі, м/хв.; об   щільність вугілля, т/м3. 

Продуктивність шнека по завантаженню [3]: 

  ишз
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cos
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,                             (2) 

де    шуD  – умовний діаметр шнека; шуd  – діаметр труби шнека; S  – 

крок шнека; л , л  – відповідно товщина і кут підйому лопаті; зN  – 

заходність, або число лопатей шнека; шп  – частота обертання шнека; и  

– коефіцієнт використання перетину шнека. 

З формули (2) видно, що на продуктивність шнека зі завантаження 

впливають його конструктивні параметри і частота обертання. 

Визначимо площу вікна вивантаження (рис. 1) і продуктивність 

шнека зі завантаження, величини яких визначаються діаметром шнека і не 

залежать від потужності пласта.  

Результати розрахунків занесемо в табл. 1, де прийняті наступні 

позначення: 0F – площа вікна вивантаження; nF  – приведена площа 

потоку вугілля; D  – діаметр шнека; лопF  – площа лопаті шнека; конвF  – 

площа частини конвеєра, що обмежує площу вікна вивантаження; редF  – 

площа частини поворотного редуктора, що обмежує площу вікна 

вивантаження; IF – площа частини поворотного редуктора I; IIF – площа 

частини поворотного редуктора II; шQ  – продуктивність шнека зі 

завантаження; шoQ  – продуктивність шнека зі завантаження з 

урахуванням обмеження по вікну вивантаження. 

 

Табл. 1. Результати розрахунку вікна вивантаження і продуктивності 

шнека зі завантаження 

D , м nF , 

м2 

лопF , 

м2
 

конвF , 

м2
 

IF , м2
 nF , м2 IIF , м2 редF , 

м2
 

0F , м2 шQ , 

т/хв 
шoQ , 

т/хв 

0,8 0,26 0,39 0,14 0,23 0,12 0,024 0,129 0,118 4,68 3,69 

1 0,5 0,67 0,252 0,28 0,12 0,018 0,178 0,24 10,17 8,46 

 
З табл.1 видно, що вікно вивантаження є обмежуючим фактором для 

продуктивності шнека зі завантаження, яка з урахуванням обмежень по 

вікну знижується на 15-20%. 
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На підставі виразу (1) побудуємо залежність теоретичної 

продуктивності комбайна від швидкості подачі (рис. 2). На отриманий 

графік нанесемо горизонтальні лінії продуктивності шнека зі 

завантаження. 

 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Схема формування вікна вивантаження 

 

Рис. 2. Залежність теоретичної продуктивності комбайна від швидкості подачі 
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З графіка видно, що, так як шнек здійснює роботу як з руйнування 

вугілля, так і з його завантаження, то при потужності пласта 1 м і 0,85 м, і 

діаметрі шнека 1 м і 0,8 м, комбайн може розвивати швидкість, що 

приблизно дорівнює 10 м/хв і 6,5 м/хв відповідно, при цьому максимальна 

швидкість подачі комбайна становить 12 м/хв. Але, з огляду на те, що 

вікно вивантаження обмежує продуктивність шнека зі завантаження, 

комбайн здатний пересуватися зі швидкістю 8 м/хв і 5 м/хв відповідно. 

Криві теоретичної продуктивності показують, що при перевищенні 

швидкістю значення, обмеженого продуктивністю шнека зі завантаження, 

фактичний рівень потужності, споживаної на руйнування, зменшується і є 

недостатнім для даних швидкостей. 

Отже, отримані результати підтверджують те, що на тонких пластах 

вантажна здатність шнека істотно обмежує швидкість переміщення 

комбайна. 
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УДК 622.232 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИЛ ОПОРУ ПЕРЕМІЩЕННЮ 

РИШТАКІВ КОНВЕЄРА ОЧИСНОГО МЕХАНІЗОВАНОГО 

КОМПЛЕКСУ 

Поляков Д. В., Семенченко Д. А. 
Донецький національний технічний університет 

 

Розроблено математичну модель сил опору переміщуванню риштаків 

конвеєрного ставу механізованого комплексу, зумовлених потраплянням 

шматків породи між конвеєром і вибоєм. 

 

A mathematical model has been developed for the forces of resistance to 

the movement of the conveyor scraper of a mechanized complex, due to the 

ingress of pieces of rock between the conveyor and the coal face. 

 

Сучасний розвиток вугільної промисловості України передбачає 

зниження числа нерентабельних, малонавантажених вибоїв, а також 

безперервне збільшення навантаження на вибій на основі створення 

гірничого обладнання з високими показниками ресурсу, надійності і 

безпеки [1]. Це досягається за рахунок подальшого вдосконалення 

застосовуваного гірничого обладнання, широкого застосування 

автоматизації та програмного управління технікою. 

Ефективність роботи механізованого комплексу залежить від витрат 

часу на реалізацію всіх технологічних операцій з виймання. Однією з таких 

операцій є переміщування конвеєра. Тому пошук способів зниження 

витрат часу на процес переміщування конвеєра є актуальним науковим і 

практичним завданням. 

Аналіз літературних джерел [2,3] в вивчення процесу переміщування 

конвеєра показав, що питання вивчення та розрахунку параметрів процесу 

переміщування конвеєра вивчені ще не достатньо. Розроблена в роботі [3] 

математична модель системи переміщення механізованого кріплення і 

конвеєрного ставу для встановлення закономірностей характеру 

переміщування і навантаженості елементів з'єднання риштаків конвеєра не 

враховує додатковий опір на риштаки конвеєра при потраплянні шматків 

породи між конвеєром і вибоєм та змінювання параметрів процесу 

переміщення в цьому випадку. 

Отже, необхідно розробити математичну модель формування 

додаткових сил опору переміщенню конвеєра очисного механізованого 

комплексу, зумовлених потраплянням шматків породи між конвеєром і 

вибоєм. 

Для досягнення поставленої мети розроблена розрахункова схема 

формування додаткових сил опору переміщуванню риштаків, представлена 

на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема формування додаткових сил опору переміщуванню 

риштака при потраплянні шматків породи  

між конвеєром і забоєм 

 

 

На рис. 1 використані наступні умовні позначення: 

1 - риштак конвеєрного ставу; 

2 - гідродомкрат переміщення; 

3 - шматок породи; 

ciZciYciXC   - локальна система координат, жорстко пов'язана з 

секцією кріплення; 

трF - сила тертя; 

ky  - положення краю риштака, м; 

ny   - положення шматка породи, м; 

 cF  - сила додаткового опору, обумовлена потраплянням шматка 

породи між вибоєм і риштаком конвеєра. 

З урахуванням наведеної вище схеми складена математична модель 

додаткових сил опору має вигляд: 
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де 

k  - приведений коефіцієнт жорсткості породи, Н/м; 

pF  - граничне значення сили опору, при якому відбувається 

руйнування шматка породи, Н. 

В якості прикладу на рис. 2 продемонстровано змінювання величини 

додаткової сили опору в часі з величиною граничної сили опору pF

100 кH, яка додається до шостого риштака на відстані 0,5 м від вибою при 

фронтальному способі переміщування конвеєра. 

 

 

Рис. 2. Змінювання величини додаткової сили опору cF  в часі 

 

Аналіз отриманих результатів показує, що розроблена математична 

модель дозволяє задавати граничну величину сили, при якій відбувається 

руйнування шматка породи з урахуванням наведеного коефіцієнта 

жорсткості породи, а також відстані, на якій буде розпочато вплив 

додаткової сили опору на риштак. 

Напрямком подальших досліджень є встановлювання закономірностей 

впливу схеми переміщення конвеєра і величини додаткового опору 
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переміщуванню його риштаків на тривалість і параметри процесу 

засування конвеєра. 
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УДК 61.03 

СТАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОПОР ВЕРТИКАЛЬНИХ АПАРАТІВ, 

МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ 

Сергєєв О.А., Топоров А.А. 
Донецький національний технічний університет 

 

Аналіз напружено-деформованого стану, заданий такими 

початковими параметрами, як граничні умови закріплення опор, які 

працюють на стиск, а також заданими навантаженням, які діють на 

опори. Розраховані деформації та напруження. Аналіз був проведений в 

системі САПР “ANSYS Workbench”, static structural.   

Напружено-деформований стан будь-якої деталі це совокупність всіх 

зовнішніх напружень і деформацій, діючих на деталь, безпосередньо 

деформуючи її. Опора як одна з таких деталей на якій був проведений 

аналіз напружено-деформованого стану, дає можливість побачити і 

змоделювати напруження які діють безпосередньо на неї, тим самим 

скласти оцінку міцності [1]. 

При виконанні такого показового розрахунку, спочатку була 

розроблена конструкція самої опори рис 1, яка була обрана із виду 

стандартних виробів [2], попередньо розрахованого апарата, працюючого 

під дією внутрішнього тиску на обичайку та сорочку обігріву, а також дією 

зовнішнього і атмосферного тисків, вихідні параметри занесені до табл. 1 

 

Рисунок 1 – Конструкція обраної опори 

При даних показниках навантаження, була обрана опора бокова яка 

приварюється тавровим швом до накладного листа, яка має максимальне 

розрахункове навантаження 100 кН. Накладний лист також обирається 

стандартно матеріал опори конструкційна легована сталь10Х18Н9. [σ]=250 

МПа. 
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Таблиця 1 – Вихідні навантаження які діють на апарат 

Тиск в апараті Ра 1,0 МПа 

Тиск в сорочці обігріву Pr 0,6 МПа 

Густина робочої середи р 900 кг/м3 

Температура в апараті t 200 ͦ С 

Умовний тиск Ру 1,0 МПа 

Виконавчий тиск Pu 1,5 МПа 

Основними навантаженнями які діють на опору – це осьова сила і 

сила гравітаційного тяжіння апарата які діють вниз. Напруження які 

виникли в опорах можна побачити на рис 2. 

  

Рисунок 2 –Нормальні і дотичні напруження  

Деформації як і діючі напруження, допомогають зрозуміти вид 

руйнування опори. При дії нормальних напружень по всій площі 

накладного листа, вони визивають стиск в одному напрямку листа по 

нормалі до опори, напруження в самій опорі, визивають також стиск але в 

іншому напрямку так як опора зафіксована. 

Дотичні напруження діють по площі перерізу і характеризуються 

зсувом, всередині площадках самого матеріалу.  

На відмінну від діючих напружень, на опору також діють спрямовані і 

повні деформації рис 3. 
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Рисунок 3 –Деформації які діють на опори 

Найбільші повні деформації виникли в кутових зонах накладного 

листа, це пояснюється тим що там виникають найбільші переміщення які 

при дії заданого навантаження, зміщують опори від апарату на деяку 

відстань. 

  Направлені деформації, розповсюджуються по опорам, і ці 

навантаження розподіляються порівну на всі чотири опори, на відміну від 

спрямованих деформацій найбільші деформації виникли в одному із кутів 

накладного листа, і поступово зменшуючись до місця закріплення опори, 

там виникли найбільші переміщення які супроводжуються напрямком дії 

основних сил. Сил гравітаційного тяжіння спрямованої вниз і осьової сили. 

Це пояснюється тим що опора працює на стиск, так як модуль переміщень 

від’ємний. 

Проведений статичний аналіз опор дає змогу оцінити міцність її, тим 

самим оцінити на скільки міцна опора. Так як міцність цілком залежить від 

матеріалу, прикладених навантажень, граничних умов, і конструкції самої 

опори. Так як при максамальних навантаженнях які були прикладені в 

якості експеременту. Міцність опори виконала умову міцності. 

 

σmax = 245,96 < 250 МПа. 

 

Таким чином можна підтвердити, що опора від діючих навантажень 

працює на стиск.  

 
Перелік посилань 
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УДК 67.03 

ВПРОВАДЖЕНЕННЯ ІННОВАЦІНИХ РІШЕНЬ В ОБЛАДНАННІ 

ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ СИРОВИННИХ МАТЕРІАЛІВ 

Федоров С.І., Топоров А.А. 
Донецький національний технічний університет 

 

Основна мета обладнань, в яких протікає процес змішування – це 

отримання однорідної суміші з окремих компонентів. Якість суміші, з якої 

виготовляється матеріал або виріб, визначається якістю перемішування. 

  

Бетонозмішувачі з двома горизонтальними валами відмінно 

справляються з приготуванням всіх типів бетонних сумішей, в тому числі і 

сумішей для піщаних бетонів. Найвища інтенсивність переміщування 

досягається в центральній частині змішувальної камери, де відбувається 

накладення траєкторії обертання змішувальних лопаток правого і лівого 

валів.  

Термін служби центральних лопаток і бічних скребків грає велику 

роль при використанні змішувачів бетону, оскільки саме ці деталі схильні 

до найбільш сильному абразивному зносу і вимагають частої заміни. Крім 

того, чавунні лопатки і скребки через власну велику масу в значній мірі 

впливають на енергоспоживання всього змішувального вузла. Хорошою 

альтернативою виробам з чавуну можуть бути зносостійкі лопатки і 

скребки з нового матеріалу Hawiflex® (рис. 1), що володіють цілим рядом 

переваг. Відомо, що налипання бетону служить одним з основних чинників 

зносу змішувальних інструментів і збільшує час, необхідний для очищення 

змішувача [1]. 

Матеріал Hawiflex® відноситься до сімейства поліуретанових 

еластомерів і відрізняється низькою адгезією, а значить, матеріал на такі 

лопатки практично не налипає. Лопатки з Hawiflex® майже в три рази 

легше чавунних, рівень шуму при роботі змішувача при цьому нижче [1]. 

Лопатки зможуть майже впритул прилягати до стінок корита і відповідно 

краще очищати їх. Цей матеріал  має гарну мастило-стійкість. Бічні 

скребки та центральні лопатки для двовального змішувача мають 

спеціальний запатентований профіль поверхні з кількома ребрами, що 

направляють суміш від периферії до центру, завдяки яким суттєво 

знижується знос.  

В основі такого рішення лежать принципи гідродинаміки. Крім 

іншого змішувальні лопатки з Hawiflex® досить м'які (твердість по Шору 

85А), що дозволяє їм гасити ударну навантаження при попаданні каменів в 

змішувач. Завдяки цьому знос броні у двовальних змішувачах з 

використанням Hawiflex® значно нижче, ніж у звичайних, оснащених 

чавунними лопатками [1]. 
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Рисунок 1 - Зносостійка лопатка з нового матеріалу Hawiflex 

 

Також, можливо встановити ущільнювальні вузли валів змішувача 

спеціальні металеві та гумові прокладки, у яких є підключені до 

централізованої автоматичної системи змащення. Спеціальна конструкція 

важелів змішувача дозволить міняти їх конфігурацію в залежності від 

фракції заповнювачів. При застосуванні дрібнофракційних заповнювачів 

важелі виставляються під кутом 45 градусів, при приготуванні бетону зі 

стандартних заповнювачів важелі виставляються під кутом 90° градусів, а 

при використанні заповнювачів великих фракцій важелі виставляються під 

кутом 180°. 

Розвантажувальний отвір захистити змінними броньовими 

пластинами, які мають уніфіковані кріплення і розміри, що дозволяє 

міняти їх місцями, збільшуючи тим самим термін служби комплекту. 

 Змінивши конструкцію корпусу, з’явиться можливість 

встановлювати дозуюче обладнання (рис. 2) безпосередньо на раму 

бетонозмішувача, без використання додаткових опорних конструкцій. 

Оскільки змішування відбувається не в зоні близькій до броні, а в просторі 

між валами бетонозмішувача, знос броні відчутно знижується [2]. 
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Рисунок 2 – Дозуюче обладнання 

 

Змінна зносостійка броня виготовляється з чавуну марки «Ni-Hard»  

(рис. 3), міцністю не менше ніж 500 НВ. Важелі бетонозмішувача також 

виготовлені з чавуну і мають форму, яка максимально запобігає налипання 

бетону. 

 

 
 

Рисунок 3 –Зміні деталі, виготовлені з чавуну марки «Ni-Hard 

 

Вони встановлені через 90°, для зниження перепадів навантаження на 

змішувальні вали. Для більшої герметичності бетонозмішувача його 

секторний затвор має дворядні гумові ущільнення [2]. 

 
Перелік посилань 

 

1. Матеріал Hawiflex [Електроний ресур] – Режим доступу: 

https://www.habermann-materials.com/en/materials-hawiflex/ 

2. Дисертація [Електроний ресур] – Режим доступу: 

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/dis.pdf 

  



85 
 

УДК 62-408.2 

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ АНТИКОРОЗІЙНИХ ПОКРИТЬ 

МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ГАЗОДИНАМІЧНОГО НАПИЛЮВАННЯ 

Шеремет Н.М., Дерев’янкіна Л.С., Костіна О.Д. 
Донецький національний технічний університет 

 

Металеві конструкції характеризуються високим ступенем ерозійно-

корозійного руйнування, що значно знижує їх надійність, тому важливим 

завданням є пошук прогресивних рішень із запобіганням корозії шляхом 

напилювання антикорозійних покриттів. 

 

Газодинамічне напилювання частинок відноситься до сучасних 

методів модифікації поверхні металів, сплавів і неметалів. Суть методу 

полягає в напилюванні на оброблювану поверхню порошків чистих 

металів, хімічних сполук або їх сумішей потоком газу з надзвуковою 

швидкістю. Для отримання надзвукової швидкості газ попередньо 

нагрівається і під надлишковим тиском подається в надзвукове сопло 

(сопло Лаваля). За рахунок адіабатичного розширення газу і різкого 

зниження тиску в області, розташованої за соплом, дрібнодисперсні 

частинки порошку втягуються в потік газу, яким вони прискорюються, і, 

набуваючи необхідну кінетичну енергію, при зіткненні з оброблюваної 

поверхнею зчіплюються з нею. У цьому процесі температура нагріву газу 

менше температури плавлення матеріалу частинок, що дало підставу 

назвати метод «холодним» газодинамічним напилюванням (ХГН) [1, 2]. 

ХГН – процес, в якому частинки з характерним розміром 10–150 мкм 

прискорюються в надзвуковому потоці газу до швидкостей 500–1200 м/с і, 

стикаючись з поверхнею, закріплюються на ній і формують покриття без 

процесу плавлення. Помірний рівень температур при ХГН створює 

унікальну можливість для мінімізації теплової взаємодії частинок з 

прискорюючим їх робочим газом і навколишньою атмосферою (процесів 

окислення, випаровування високодисперсних фракцій) або навіть повного 

їх усунення, в тому числі деяких негативних явищ. Основним фізичним 

механізмом ХГН є високошвидкісна деформація напилюваних частинок 

при ударі, що призводить до інтенсивних зсувних течій матеріалу на межі 

контакту і утворення адгезійно-когезійних зв’язків. 

Даний метод має високі перспективи для відновлення областей ерозії 

або зношення, формування структурованих і композитних матеріалів, 

нанесення антифрикційних, захисних покриттів. 

За допомогою ХГН створюють наступні покриття. 

1. Металізація кераміки. Найбільш простим способом отримання 

шаруватих композитних матеріалів є формування металевих покриттів на 

кераміці. За дослідженнями [1] отримані мідні покриття за допомогою 

ХГН на електрокераміці з адгезію до 40 МПа. Слід зазначити, що найкращі 
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коефіцієнти напилювання і адгезії на керамічних підкладках досягаються 

для покриттів з пластичних металів, зокрема, алюмінію. 

2. Металокераміка. В даний час активно розробляються композиційні 

матеріали на основі карбіду бору, затребувані у виготовленні ріжучих 

інструментів, броні і покриттів, стійких до гідро- і газоутворюючого зносу. 

3. Наноструктурні композити. Для отримання композитних покриттів 

з більш високим вмістом кераміки необхідно використовувати композитні 

порошкові матеріали. Такі порошки можуть бути виготовлені, наприклад, 

механохімічним синтезом в кульових млинах. У такому випадку 

досягається високий вміст кераміки, в тому числі нанодисперсної. 

4. Металополімерні композити. Відсутність плавлення порошкових 

частинок в процесі ХГН дозволяє створювати композити, що містять і 

метали, і полімери. Невелика добавка фторопласта до міді дозволяє істотно 

знизити коефіцієнт тертя, що може бути використано, наприклад, при 

створенні ковзних струмознімачів для міського електротранспорту. 

Корозія – це мимовільне руйнування металів в результаті хімічного 

або фізико-хімічної взаємодії з навколишнім середовищем. Незахищені 

покриттями метали при експлуатації в умовах помірного, морського, 

тропічного клімату піддаються корозії, яка може привести до їх 

руйнування. Тому від корозії металеві поверхні захищають за допомогою 

антикорозійних покрить. Антикорозійне покриття – нанесення на 

поверхню конструкцій захисних шарів покриття на основі органічних і 

неорганічних матеріалів, зокрема, лакофарбових матеріалів, металів і 

сплавів. Для уникнення корозійного руйнування металеві конструкції 

переважно захищають таким чином, щоб вони могли витримувати 

корозійні напруження протягом терміну служби. Антикорозійне покриття 

знаходить широке застосування в багатьох галузях промисловості для 

вирішення цілої низки завдань з нанесення металевих покриттів в 

машинобудуванні, авіакосмічній техніці, нафто- газовидобутку, в 

суднобудуванні, атомній енергетиці, залізничному транспорті, ремонті 

автомобільної і спеціальної техніки, водопостачанні тощо. 

Існує два різновиди антикорозійного покриття, утвореного методом 

ХГН: високого (ХГНВТ) і низького тиску (ХГННТ). Порівняння типових 

параметрів обладнання для напилення за цими двома способами 

представлено в таблиці 1.1. У загальному, якість антикорозійних 

покриттів, нанесених методом ХГНВТ, вище, а вимоги до визначеного 

розміру часток порошку нижче. Головна перевага методу ХГННТ в нижчій 

вартості обладнання і його менших габаритах. 

При методі ХГННТ зазвичай напилюють різні металеві порошки 

разом з добавкою керамічних частинок (Al2O3, SiC, ТiO2). У таких 

покриттів високі антикорозійні, теплопровідні властивості. 
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Таблиця 1.1 – Порівняння режимів ХГНВТ і ХГННТ 

Параметр ХГНВТ ХГННТ 

Газ Азот, гелій, суміші Стиснене повітря 

Тиск, бар 7 – 40 6 – 10 

Температура нагріву, оС 20 – 550 – 800 20 – 650 

Витрата газу, м3/хв 0,85 – 2,5 (азот), 

макс. 4,2 (гелій) 

0,3 – 0,4 

Витрата порошку, кг/год 4,5 – 13,5 0,3 – 3 

Відстань для напилення, 

мм 

10 – 50 5 – 15 

Потужність, кВт 17 – 47 3,3 

Розмір частинок, мкм 5 – 50 5 – 30 

 

Перед нанесенням антикорозійного покриття необхідно підготувати 

поверхню. До підготовки поверхні висуваються такі вимоги: 

1. Іржа або потріскана фарба, лак повинні бути видалені. 

2. Поверхня повинна бути очищена від бруду, масел і висушена. 

3. Нанесення антикорозійного покриття проводиться за 

допомогою спеціального сопла (сопла Лаваля). 

Одним з прикладів застосування ХГН антикорозійних покриттів є 

трубопроводи водопостачання, яким притаманні корозійні пошкодження. 

Основні матеріали, з яких вони виготовлені – це  сталь і чавун. Зниження 

кількості пошкоджень від корозійних процесів є пріоритетним питанням 

функціонування підприємств водопровідного господарства в умовах 

високого матеріального зносу і обмежених фінансових ресурсів. Захист 

трубопроводів від корозії може бути активним і пасивним. Метод ХГН 

відносять до активних засобів захисту трубопроводів від зовнішньої 

корозії. 
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Секція 2. Екологія та технології захисту довкілля. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК 67.03 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СУШАРКИ І ПРОБЛЕМА ВИНОСУ В 

АТМОСФЕРУ ЧАСТИНОК СУХОГО МОЛОКА 

Васильєв В.І., Трет’яков П.В.  
Донецький національний технічний університет 

 

Одна з важко вирішуваних проблем - зниження виносу в атмосферу 

частинок сухого молока з відпрацьованим сушильним повітрям. При 

реконструкції системи видалення і очищення відпрацьованого повітря 

необхідно враховувати, що експлуатаційна сушарка спочатку або в ході 

численних переробок має неузгодженість характеристик, застосовуваних 

пристроїв очищення і параметрів всього повітряного тракту.  

  

Довести зниження втрат до мінімальних значень можливо шляхом 

узгодження аеродинамічних характеристик всього повітряного тракту і 

приведення у відповідність технологічних параметрів сушіння [1]. При 

дотриманні необхідних технологічних норм і злагодженій роботі 

функціональних вузлів сушильної установки втрати сухого продукту через 

віднесення, в залежності від типу застосовуваних пиловловлювачів, не 

повинні перевищувати 1 … 2 % [1, 2]. 

Повністю виключити винесення продукту з відпрацьованим повітрям 

можна лише при використанні другого ступеня очищення за допомогою 

фільтрів типу Jet Puls (рисунок 1), установка яких практично вирішує і 

екологічні проблеми, пов'язані із забрудненням навколишнього 

середовища молочним пилом. 

На рисунку 2 представлена реконструкція моделі розпилювальної 

сушарки виконана у програмі КОМПАС-3D-16.1. Дана модель була 

розрахована в програмі ANSYS на втрати сировини і підвищення 

ефективності при реконструкції. 
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Рисунок 1 - Реконструкція розпилювальної сушарки 

 

В результаті розрахунків при реконструкції сушарки втрати сировини 

знижуються до 0,2 … 0,5 %, що підвищує ефективність роботи і 

продуктивність розпилювальної сушарки, але при цьому потрібно 

направити великі кошти (в значеннях 500 тис грн … 1 млн грн) на 

реконструкцію. 
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А – завантаження сировини; Б – вихід газової суміші; В – вхід 

газової суміші; Г – вивантаження сировини; 1 – короб; 2 – корпус; 3 – 

опора;  

4 – фільтрова тарілка; 5 – розподільна тарілка; 6 – вузол форсунки;  

7 – фільтрові патрубки; 8 – днище 

Рисунок 2 – Реконструкція моделі розпилювальної сушарки 
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УДК 622.834:622.862.3 

ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ГІРНИКА У ГЛИБОКИХ 

ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ 

Власенко М.М., Іорданов І.В., Сімонова Ю.І., Положий А.В., Король А.В., 

Довгаль В.Ю. 
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Підвищення безпеки праці гірників у глибоких вугільних шахтах 

забезпечується за рахунок запобігання обвалень бічних порід у робочій 

частині очисного вибою і позаду нього, при наявності для порід покрівлі 

піддатливої опори з розпушеної гірської породи обґрунтованого 

гранулометричного складу. 

 

Досвід роботи глибоких шахт Донбасу показує, що зі зростанням 

глибини розробки у вуглепородному масиві, при введенні очисних і 

підготовчих робіт, починає проявлятися такий природний фактор, як 

розшарування бічних порід, що істотно впливає на їх подальшу поведінку 

навколо гірничих виробок, які підтримуються. 

Встановлено [1,2], що в залежності від гірничо-геологічних умов 

розробки вугільних пластів, зона розшарування бічних порід у покрівлі і 

підошві вугільного пласта, що виймається, становить 4-8 м по нормалі до 

нашарування. На розвиток цих процесів, в значній мірі, впливає спосіб 

управління покрівлею в очисному вибої і охорони штреків. Найбільш 

інтенсивно процес зрушення під- і надробленої товщі розвивається і 

протікає при способі управління покрівлею повним обваленням, найменш 

інтенсивно - при використанні закладки виробленого простору. Раптовість 

обвалень розшарованої товщі, що призводять до завалів гірничих виробок і 

травматизму гірників, є однією з особливостей розробки вугільних пластів 

в умовах великих глибин. 

В реальних умовах розробки вугільних пластів, при різних способах 

управління покрівлею в лаві і охорони штреків, збереження гірничих 

виробок забезпечується за рахунок стійкості порід покрівлі вугільного 

пласта, як основного вантажонесучого елемента підземної споруди [3]. 

Тому завдання дослідження стійкості бічних порід у вуглепородному 

масиві, в якому проведені виробки що, при вивченні небезпечних проявів 

гірського тиску, в т.ч. раптових обваленнях породної розшарованої товщі, 

полягає у визначенні зусиль і переміщень, що виникають завдяки 

інерційними силами і статичної компонентної зовнішнього впливу. Для 

пом'якшення дії динамічних навантажень і обмеження величини 

переміщень досліджуваного об'єкта – порід покрівлі, в таких умовах, 

рекомендується застосування піддатливих опор [3]. 

Відповідно до гіпотези балок, можна припустити, що в очисному 

вибої покрівля вугільного пласта деформується і руйнується подібно 
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балкам. Для того щоб оцінити вплив піддатливої опори на стійкість порід 

покрівлі вугільного пласта, при раптових обваленнях розшарованої товщі, 

в лабораторії гірничого тиску ДонНТУ були виконані дослідження на 

моделях із еквівалентних матеріалів. Експерименти були проведені на 

спеціальному стенді, коли покрівля пласта була представлена у вигляді 

породної балки довжиною Lб=0.6 м, товщиною h=0.02 м і шириною 

В=0.04 м. Маса балки відповідала mб=1.4 кг, модуль пружності 

Е=800 МПа, щільність ρ=2100 кг/м3. Балка була виготовлена з піщано-

цементної суміші. Масштаб моделювання відповідав 1:100. Фото стенду, 

на якому проводилися експерименти, представлено на рис. 1. 

 
Рис.1. Фото стенду для вивчення стійкості порід покрівлі вугільного 

пласта з піддатливою опорою різної жорсткості Сп, (кН/м) при дії 

динамічних навантажень: 1- жорстка опора; 2- балка- безпосередня 

покрівля; 3- піддатлива опора з розпушеної гірської породи; 4- стенд з 

координатною сіткою; С- точка зіткнення балки з падаючим вантажем, Lб- 

довжина балки, м; АС = Lб; В- місце розташування піддатливої опори, АВ 

= 2l, D-середина прольоту балки; h- товщина балки, м; l = 0.2 м; Lб = 0.6 м. 

 

Для визначення величини прогину Х, (м), в системі, що моделюється, 

породний блок масою m=0.2 кг з висоти H=0.3м одноразово скидали на 

балку, яка спиралася на піддатливу опору різної жорсткості в залежності 

від гранулометричного складу розпушеної гірської породи. При цьому 

фіксувалася максимальна величина стиснення опори ΔХ, (м) і величина 

можливого відхилення центру мас а, (м), що моделюється від положення 

рівноваги. 

В результаті виконаних експериментальних досліджень було 

встановлено, що стійкість порід покрівлі вугільного пласта, представлених 

в моделі балкою, залежить від величини стиснення піддатливої опори ΔХ, 

(м), на яку спирається балка, і відхилення а, (м) центру мас цієї балки від 

положення рівноваги при ударі. Причому, при певній жорсткості 

піддатливої опори, з урахуванням тривалості удару tуд, (с) і проміжку часу 

Δt, (с), протягом якого переміщення балки досягає максимальних значень, 
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тобто коли a≈ΔX, (м) і tуд = Δt, (с), відбувається руйнування балки і 

система, що моделюється втрачає свою стійкість. 

Доведено, що при силовому впливі падаючої породи, стійкість порід 

покрівлі вугільного пласта забезпечується за рахунок розміщення позаду 

очисного вибою піддатливої опори, коли її порожність знаходиться в 

інтервалі М=(7-20)%. 

Таким чином, підвищення безпеки праці гірників в глибоких 

вугільних шахтах забезпечується в умовах, коли для підтримання бічних 

порід позаду очисного вибою, використовуються піддатливі опори з 

розпушеної гірської породи обґрунтованого гранулометричного складу. 

Очевидно і те, що запобігання обвалень бічних порід в робочій частині 

очисного вибою і забезпечення стійкості покрівлі вугільного пласта позаду 

нього, може бути досягнуто при використанні технології, яка передбачає 

при виїмці вугілля створення оголень постійної ширини і розміщення 

позаду лави піддатливих охоронних споруд або закладання виробленого 

простору. 

 
Список літератури 

 

1. Викторов С.Д., Иофис М.А., Гончаров С.А. Сдвижение и разрушение горных пород.- 

М.: Наука, 2005. - 277с. 

2. Николин В.И. Снижение травматизма от проявлений горного давления / Николин В.И., 

Подкопаев С.В., Агафонов А.В., Малеев Н.В.- Донецк: Норд-Пресс, 2005. - 332с. 

3. Исследование на моделях устойчивости пород кровли угольного пласта при действии 

динамических нагрузок / И.В. Иорданов, Ю.И. Симонова, А.В. Петренко. 

А.В. Положий, С.В. Подкопаев, В.Ю. Довгаль, А.В. Король// Вістник Національного 

технічного університету «ХПІ» Серія: «Нові рішениия в сучасних технологіях». –

Нац.техн.ун-т. Харків: НТУ «ХПІ», 2019.- №5 (1330).- с.17-26. doi: 10.20988/2413-

4295.2019.05.03 

  



94 
 

УДК  622-032.2:628.1   

ВИКОРИСТАННЯ ШАХТНОЇ ПОРОДИ ВП «ШАХТА 
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На сьогоднішній день шахтарські регіони з їх підприємствами 

вугільної промисловості класифікуються як зони підвищеної екологічної 

небезпеки. Характерною особливістю для Донецької області, є 

накопичення численних відвалів, териконів, золовідвалів, хвостосховищ, в 

яких складуються величезні кількості шахтних порід і золошлакових 

відходів. Відходи вугільної промисловості є джерелами забруднення 

навколишнього середовища, створюють навколо себе зони ураження, в 

сотні разів перевищують площі, які самі займають. 

 

Щорічно в процесі підземного видобутку вугілля в Україні на 

поверхню піднімається близько 40 млн. м3 породи, яка складується у 

відвали. За даними НПО "Механік", за двісті років розробки вугільних 

родовищ в країні вже утворилося понад 1100 териконів, під якими зайнято 

6300 гектарів родючої і придатної для промислового і житлового 

будівництва землі [1]. 

Породні відвали шахт виділяють в атмосферу до 70 тис. т шкідливих 

речовин на рік. З ними пов'язано самозаймання териконів і виділення в 

атмосферу міст і селищ шкідливих газів і пилу, забруднення води та 

ґрунтів. За даними Інституту екологічної гігієни і токсикології України, 

щорічно на кожного українця припадає понад 95 кг шкідливих речовин. 

Породні відвали надають токсичну дію на весь живий організм, в них 

міститься велика кількість шкідливих речовин, а саме цинк, свинець, 

нікель, кадмій, а також вони негативно впливають на центральну нервову 

систему людини, змінюють формулу крові, порушують роботу нирок, 

печінки, викликають онкологічні захворювання.  

У зв'язку з діяльністю вугледобувних підприємств екологічне 

навантаження на біосферу Донбаського регіону найбільше в Європі. На 

будівництво відвалів, складування відходів та природоохоронні заходи 

щодо зниження їх негативного впливу витрачаються величезні кошти.  

Таким чином, головним завданням в світовому масштабі сьогодні має 

стати зниження шкоди, якої завдає навколишньому середовищу 

вуглевидобувна промисловість, а точніше, - зменшення впливу териконів 

на екологічну ситуацію в країні. 

В результаті проведеного аналізу впливу гірничо-переробного 

підприємства ВП «Шахта Капітальна» на навколишнє середовище, можна 

зробити висновок, що екологічна ситуація на шахті несприятлива, так як 
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викликана забрудненням повітря, води і ґрунту виробничими відходами. 

Тому необхідно якомога швидше впроваджувати нові технології щодо 

запобігання забрудненню навколишнього середовища. Основний 

негативний вплив на атмосферу надає породний відвал шахти. Відвал ВП 

«Шахта Капітальна» має плоску форму. За період експлуатації на відвалі 

заскладовано породу в обсязі 29761,7 тис. м3. Породний відвал 

класифікується як недіючий [2]. 

Породна маса відвалів шахт може містити до 46% вугілля, до 15% 

глиноземів (сировина для отримання алюмінію і силуміну) і до 20% оксидів 

кремнію і заліза. За даними держпідприємства «Укргеологія», зміст 

рідкоземельних елементів в одній тонні породи досягає: германію - 55 

грамів, скандію - 20 грамів, галію - 100 грамів. Ці елементи доцільно 

видобувати, починаючи з 10 грамів на тонну. Загальна ж кількість 

рідкоземельних елементів у відвалах складає близько 230-260 грамів на 

тонну. 

Можна розібрати терикони дощенту, застосувавши в промисловості 

всі, без винятку, складові породного відвалу. 

Передбачається вилучення з териконів стратегічно важливих для 

країни алюмінію, германію, скандію, галію, ітрію і навіть цирконію.  

Те, що залишається в кінці утилізаційного циклу (15-20% загальної 

кількості породи), - сировина для будматеріалів. В результаті на місці 

терикону з'являється облагороджена територія, придатна для будівництва 

або сільського господарства. 

На основі горілих шахтних порід може бути отримана наступна 

продукція: 

 інертні наповнювачі (щебінь, пісок з відсіву дроблення, щебенево-піщані 

суміші); 

 важкі та легкі бетони (вироби для промислового, цивільного і соціального 

будівництва); 

 пористі бетони (блоки теплоізоляції, перегородки, панелі, литий бетон для 

теплоізоляції підлог, горищних перекриттів, дахів); 

 дрібнозернисті бетони (дрібноштучні стінові вироби, тротуарні плити, 

бортове каміння, елементи мощення); 

 будівельні та тампонажні розчини; 

 сипучі матеріали теплоізоляції (замінники керамзиту); 

 керамічні матеріали (вироби будівельної, санітарно-технічної і художньої 

кераміки, вогнетриви); 

 нерудні матеріали для дорожнього будівництва (для створення підстав і 

покриттів, в тому числі покриттів з дрібно і крупнозернистого 

асфальтобетону із застосуванням шарів зносу); 
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 перегорілі породи можна використовувати в сільському господарстві 

(покращують структури ґрунту; є добривом, тому що, містять хімічно 

зв'язаний азот, фосфор і інші речовини, а також мікроелементи); 

 закладні матеріали (для виконання закладних робіт у виробленому 

просторі). Закладка виробленого простору (екологічний спосіб) 

застосовується для управління гірським тиском, зниження втрат корисних 

копалин в надрах, виїмки законсервованих охоронних ціликів, запобігання 

підземних пожеж та раптових викидів вугілля і газу, зменшення 

деформацій поверхні землі і охорони від руйнування об'єктів на 

підроблюваних територіях та ін. 

Запропоновано використовувати породу для виготовлення 

будівельних матеріалів. Для їх виробництва доцільно вибрати обладнання 

"Кондор-1" - це вібропрес для виробництва блоків і тротуарної плитки, що 

представляє собою стаціонарну малогабаритну механізовану установку, 

яка призначена так само для випуску таких бетонних матеріалів як: 

 стінові матеріали (керамзитобетонні блоки, шлакоблоки, напівблоки); 

 бруківка; 

 бордюри садові; 

 цеглини, Лего-цегла; 

 облицювальні матеріали; 

 теплоблоки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Блок-схема технологічного процесу виробництва блоків з 

відходів вугільної промисловості 

 

Виробництво буде розташовано на основному проммайданчику 

шахти. Чинний породний відвал знаходиться близько від цього 

майданчика. Також там знаходиться електропідстанція для подачі 

електроенергії. З шахти по водовідливному трубопроводу видається вода, 

надходить у відстійник, розташований також у проммайданчику. Тобто, є 

всі умови для організації виробництва шлакоблоку [3]. 
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В результаті проведених досліджень зроблено висновок про 

доцільність впровадження технології використання шахтної породи для 

виробництва будівельної продукції з метою зменшення техногенного 

навантаження на довкілля та визначено три види ефекту: екологічний, 

соціальний і економічний. 

Екологічний ефект полягає в тому що: 

 зменшуються викиди шкідливих речовин в навколишнє середовище в 

результаті використання породи замість її розміщення на території. 

Соціальний ефект: 

 надаються нові робочі місця; 

 зменшення захворювання населення поблизу санітарно-захисної зони 

породного відвалу; 

 поліпшення умов життя населення прилеглої території породного відвалу; 

 збільшення продуктивності праці. 

Економічний ефект полягає в: 

 отриманні прибутку з продажу стінових блоків, вироблених з гірської 

породи; 

 зменшенні екологічного податку за забруднення навколишнього 

середовища, який сплачується державі в бюджет. 

З усього вищесказаного випливає, що породні відвали вугледобувних 

та вуглезбагачувальних підприємств необхідно сприймати не як безликі 

відходи, а як об'єкти, що несуть в собі перспективу вивчення і подальшої 

переробки та використання, за рахунок чого можна істотно знизити 

негативне навантаження на екологію шахтних районів.  
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Використання установки безпилової видачі коксу істотно зменшує 

об’єм викидів при розвантаженні коксової печі. Проведено аналіз 

факторів та специфічні особливості пилу при видачі коксу, наведено 

гранулометричний склад пилу для різних видів установки безпилової видачі 

коксу. Обґрунтовано необхідність застосування установки безпилової 

видачі коксу. 

 

Враховуючи умови експлуатації коксових печей, особливо при 

розвантаженні готового коксу, тверді частинки пилу та коксу піднімаються 

на висоту приблизно 100 м. Значна кількість частинок з розмірами більше 

1 мм осідають на території коксохімічних заводів. Частинки менше 1 мм 

захоплюються вітром та виносяться на значну відстань від підприємства 

[1]. Концентрація пилу в газах видачі різних коксохімічних виробництв 

коливається в дуже широкому діапазоні: від 4,4 до 22 г/м3, a кількість пилу, 

що уловлюється від (550-600) до (3200-3900) кг/добу. Це можна пояснити 

не тільки ефективністю роботи УБВК, але і різною стираністю 

одержуваного коксу. Тому зниження величини викидів при вивантаженні 

коксу з печей є актуальним завданням.  

При знятті з пічної камери дверей, забезпечується вільний доступ 

повітря до значної частини, а при його видачі - до всієї поверхні коксового 

пирога, утворюється при його руйнуванні – відбувається значне виділення 

пилу.  Поряд із згоранням залишкових летючих речовин починається 

вигорання відкладень піровуглецю (графіту), як на поверхні стін коксової 

камери, так і на поверхні коксового пирога. Ці процеси значною мірою 

інтенсифікуються повітрям, яке вдувається в підсводовий простір для 

зняття графіту коксової камери. 

Для процесу горіння коксу мають значення два основних фактори: 

величина поверхні, що вступає в реакцію, яка у коксового дріб'язку 

величезна, і дуття, яке також присутнє. Звідси випливає, що для 

зменшення обсягу пилогазового викиду при видачі необхідно запобігти 

видування його на коксову сторону, мінімізувати доступ повітря до 

поверхні коксу і зменшити кількість пилу, що утворюється, знизивши 

стираність коксу. Якщо перше завдання технічно вирішуване, то друге - в 

умовах  погіршення сировинної бази коксування в даний час - 

нерозв'язане. 

Одним із методів вирішення даної задачі є використання установки 

безпилової видачі коксу (УБВК). УБВК повинні бути розраховані на 

відсмоктування газів видачі і пилу готового коксу. Під час проведення 
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видачі коксу проводиться пневматичне зняття графіту з допомогою подачі 

повітря під тиском. Типовим технічним рішенням пневматичного зняття 

графіту поряд із застосуванням графіторезів є форсунка на голівці 

виштовхувальної штанги. Обсяг повітря V2 що вдувається  під тиском (0,5 

- 0,7) МПа в підсводовому просторі камери за 40с  видачі коксу, становить 

(30 - 40) м3, а з урахуванням розширення при нагріванні в підсводовому 

просторі від температури складе 67,3м3 

1212
/TT  VV                  3

2 м67.3/293493 40V  . 

Повітря, зриваючи свіжоутворенні відкладення і частково випалюючи 

їх, створює спрямований на коксову сторону потік, який виносить ці 

відкладення на коксову сторону і продукти їх горіння, провокуючи 

збільшення обсягу пилогазового викиду, особливо в кінці видачі. Його 

швидкість при перетині подсводового простору дорівнює: 
 

F/Vw
2

 ,                 смw /5,7225,040/3,67  . 
 

Повітря, що вдувається частково витрачається на спалювання 

залишкових летючих речовин коксу. При недостатній і нерівномірної 

готовності коксу, повітря, що втягується, інтенсифікує горіння залишкових 

летючих речовин коксу і багаторазово збільшує обсяг пилогазового 

викиду. 

Велике значення має аналіз механізму утворення первинної коксового 

дріб'язку і первинної пилу, а також факторів, що визначають їх кількість 

при видачі коксу. Кокс, який має високу стираність при використанні і 

випробуваннях в холодному стані, утворює значно більше пилу і при 

видачі розпеченого коксового пирога. Відомо, що при нормальній 

готовності стираність коксу зростає при погіршенні складу і коксованості 

шихти, при неефективною технологією се підготовки, в тому числі при 

необґрунтовано встановлених рівнях подрібнення вугілля. 

При падінні і первинному руйнуванні коксового пирога в гасильний 

вагоні процеси дроблення і стирання коксу йдуть особливо інтенсивно. 

Первинний коксовий дріб'язок утворюється при дробленні, викрашування 

поверхневих шарів і ребер шматків коксу. Істотне значення, особливо для 

утворення пилу, має кількість і міцність зчеплення, яке відклався на 

поверхні і в порах шматків коксу піровуглецю, що видувається при 

видаленні графіту. 

Гранулометричний склад шламу і коксового пилу [2,3], 

відсмоктуваного при видачі коксу стаціонарної та автономної УБВК, 

представлений в таблиці 1. 
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Таблиця 1. – Гранулометричний склад пилу, що відсмоктується при 

видаванні коксу 

Вид коксового 

пилу 

Вихід (%) по классам, мм. 

>5 5-3 3-2 2-1 1-05 
0,5-

0,25 
<0,5 

Dср. 

мм. 

При видаванні1 6,3 25,0* 68,7** 1,332 

При видаванні2 - 5,1 6,1 26,7 17,3 17,2 27,6 0,986 

При видаванні3 - 0,5 0,6 3,5 8,1 30,8 56,5 0,334 
1Для стаціонарної УБВК. 
2 Для автономної УБВК. 
3З коллектору стаціонарної УБВК при зупиненому вентиляторі.  

* Сумма класів 5-3; 3-2; 2-1; 1-0,5 мм. 

** Сумма класів 0,5-0,25 и < 0,25 мм. 

 

При відсмоктуванні  газів видачі вентилятором 180 тис. м3/год 

стаціонарної УБВК пилоунесення великого пилу> 0,5 мм досягає 31,3%, а 

вентилятором автономної УБВК навіть більше: 55,2%. Це може вказувати 

або на більш ефективне відсмоктування автономної УБВК, або, що більш 

імовірно, на більш інтенсивний викид коксового пилу <0,5 мм. Ситовий 

аналіз пилу, відібраної з колектора стаціонарної УБВК  при зупиненому 

вентиляторі, показує, що зміст класу <0,5 мм досягає 87,3%, а середній 

розмір частинок мінімальний = 0,334 мм. Звідси можна зробити висновок, 

що зі зменшенням швидкості відсмоктування газів видачі зменшується і 

кількість пилу, яка уноситься. 

Таким чином, виконано аналіз основних факторів і специфічних 

особливостей пилу при видачі коксу. УБВК не можуть бути розраховані на 

відсмоктування неконтрольованих обсягів пилогазових викидів коксу 

недостатньою і нерівномірною готовності. Вони повинні бути розраховані 

на відсмоктування газів видачі готового коксу навіть максимальної 

стиранням, а швидкість їх відсмоктування повинна бути мінімальною і 

дорівнює швидкості теплового потоку.  
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Автоматизація гідравлічних і очищувальних процесів завжди одна з 

основних складових прискорення науково технічного прогресу в хімічному 

комплексі. Головним напрямом автоматизації в хімічному комплексі на 

сучасному етапі є створення комп'ютерно-інтегрованих виробництв і 

пристроїв самоконтролю якості та технологічності. 

  

Для того, щоб видаляти з газу утворення нових речовин потребуються 

автоматизовані системи і сигнали, які будуть управлятися оператором. То 

ж  в свою чергу це потребує багато коштів та кваліфікаційного працівника 

10 - 12 ступеня роботи з горючо –вибуховими речовинами на роль 

оператору. Також все це можливо уникнути без автоматизації, але при 

цьому не має 100% гарантії, що якщо в апараті утворяться нові частини, 

працівники одразу ж їх виведуть через технологічний штуцер. То ж ця 

проблема дворазова і потребує багато технологічно- і автоматизовано-

кваліфікаційних рішень. 

Дана проблема  вирішується встановленням автоматизованої системи, 

зображеною на рисунку 1. Дана схема автоматизації призначена для 

контролю і регулювання технологічних параметрів процесу 

гідродепарафінізаціі суміші атмосферного газойля з бензином вісбрекінгу 

на цеолітовому каталізаторі [1, 2]. 

Для дистанційного контролю температури сировини перед реактором 

встановлюється термоперетворювач з уніфікованим вихідним сигналом, 

який вимірює, реєструє температуру і посилає сигнал на виконавчий 

механізм для регулювання подачі паливного газу в піч.  

Для дистанційного контролю тиску перед реактором встановлюється 

датчики вимірювання тиску, який вимірює, реєструє тиск і посилає сигнал 

на виконавчий механізм для регулювання подачі сировини в піч.  
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Рисунок 1 - Схема автоматизації реактора гідродепарафінізаціі 

 

Для контролю та реєстрації перепаду температур в шарі каталізатора 

зверху реактора встановлені багатозонні термопари з уніфікованим 

вихідним сигналом. 
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Для регулювання показників властивостей пеку застосовується їх 

модифікація різними добавками. При використанні різних типів 

модифікаторів вдається отримати матеріали, які використовуються в 

якості сполучних, що входять в рецептуру коксових і коксопекових 

композицій. У процесі карбонізації виходить коксовий залишок з 

анізотропною структурою, що покращує подальшу графітизацію виробів. 

 

Можливість модифікації пеку з метою зміни його характеристики, 

поведінки при переробці його властивостей матеріалів на цій основі 

вивчалася багатьма авторами. В умовах нестабільності процесів отримання 

пеку  із-за зміни складу шихти кам'яного вугілля і режимів процесів 

коксування модифікування пеку з метою поліпшення його якості і 

стабілізації властивостей представляється актуальним. 

Модифікація пеку проводитися у двох напрямках: пластифікування з 

метою зменшення в'язкості і поліпшення змочувальній здатності без 

значного зменшення виходу коксу і підвищення середньої молекулярної 

маси за рахунок інтенсифікації процесів конденсації, що призводять до 

зростання коксового залишку. 

Модифікування може бути здійснено як фізичною взаємодією, 

наприклад, термообробкою, так і хімічним шляхом введення в пек 

додатків, взаємодіючих з його компонентами. Під модифікуючими 

добавками розуміють речовини, що впливають на різні властивості пеку, 

такі як розчинники, розчинники, поверхнево-активні речовини, речовини, 

які сприяють розвиткові процесів конденсації, збільшення виходу коксу і 

його агрегатної стійкості. 

У рамках даного дослідження були виконані пошукові дослідження з 

одержання модифікованих матеріалів на пековій основі, а саме 

компаундування нафто-кам'яновугільних дорожніх в'язких (карбобітумів) з 

метою часткової заміни гостродефіцитних бітумних матеріалів, що 

застосовуються в дорожньому будівництві. 

Основною проблемою при отриманні компаундованих в'яжучих 

матеріалів на основі коксохімічних і нафтохімічних продуктів є 

забезпечення стабільності при тривалому зберіганні цільового продукту. 

Тому що відомо, що матеріали нафтового і кам'яновугільного походження 

погано поєднуються. При зберіганні такі суміші розшаровуються, і 
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відбувається висаджування твердих компонентів. Поведінка компонентів 

при змішуванні обумовлено особливостями їх структури і груповим 

складом. 

При необхідності зменшення у готовому кам'яновугільному пеку 

коксового залишку, можливо також введення в пек під дзеркало важкої 

смоли піролізу в кількості не більше 1%.Для збільшення коксового 

залишку і міцності коксопекових композицій можливе введення в пек 

епоксидних смол. Однак, побічним явищем є зростання в'язкості 

композиції. Для одержання кондиційного пеку за показником «в'язкість 

при 170℃» кількість даної додатку не повинно перевищувати 2%. 

Добавка карбобітумів призводить до зниження в'язкісних 

характеристик пеків і приросту коксового залишку. При цьому вміст даної 

добавки не повинна перевищувати 2%, зважаючи на зниження міцності 

коксопекових композицій при подальшому виробництві вуглеграфітових 

виробів. Виробництво даної добавки можливо на коксохімічних 

підприємствах, які мають цехи ректифікації бензолу з власної сировини 

(легкої фракції ректифікації сирого бензолу). 

Виконані дослідження показали, що проби в'яжучих після прогріву до 

100℃, мають стійку структуру, розшарування і випадання осаду не 

спостерігалося. Зберігання карбобітуму повинно здійснюватися при 

температурі не вище 160℃, транспортування при температурі 140-150℃. 

Температура приготування суміші карбобітума з мінеральними 

наповнювачами не вище 150℃, температура укладки - 110-140℃. 

Таким чином, розроблена рецептура і показана можливість отримання 

дорожніх в'яжучих на основі нафто і коксохімічної сировини. За 

отриманими попередніми даними отримані в'яжучі можуть бути 

використані при будівництві та ремонті дорожніх покриттів замість 

дефіцитних нафтових бітумів. Застосування нафтохімічної сировини 

дозволяє також частково знизити і канцерогенну активність коксохімічних 

в'яжучих. На даний момент це є актуальним та має місце на коксохімічних 

підприємствах розробка технічних прийомів модифікації кам'яновугільних 

пеків з метою розширення асортименту продукції на виробництві. 
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УДК 662.749.38 

ОТРИМАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ ПІН НА ОСНОВІ 

МОДИФІКОВАНОГО КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОГО ПЕКУ ПІД 

ТИСКОМ 

Данило І.І., Крутько І.Г. 
Донецький національний технічний університет 

 

Вуглецеві тверді піни на основі кам’яновугільного пеку, 

модифікованого за допомогою полярних полімерів, було отримано шляхом 

низькотемпературного спінювання під тиском. Отримані вуглецеві піни 

характеризуються дрібнокомірковою структурою з однорідним 

розподілом пор в діапазоні 100 – 200 мкм (Ксп = 2,6). 

Carbon solid foams based on coal tar pitch modified with polar polymers 

was obtained via low-temperature foaming under a pressure. The resultant 

carbon foams had a microcellular structure with uniform cell distribution in the 

range of 100 – 200 μm (Cf = 2.6).  

 

Вуглецеві піни – тверді піни – це газонаповнені матеріали, в яких 

дисперсною фазою служить газ, а дисперсійним середовищем тверде тіло. 

Вуглецеві піни завдяки своїм унікальним властивостям стали популярними 

через їх потенційне застосування в якості теплоізоляційного матеріалу, 

адсорбентів, носіїв для каталізаторів, високоефективних 

суперконденсаторів та ін. Процес отримання вуглецевої піни є досить 

складним процесом, в якому використовується дорога сировина і високі 

температури, що визначає їх високу вартість. Саме тому отримання більш 

дешевих вуглецевих пін з прогнозованими характеристиками є дуже 

актуальним на сучасному етапі. 

Кам'яновугільний пек це продукт переробки кам'яного вугілля 

методом високотемпературного піролізу, який являє собою складну 

гетерогенну систему висококонденсованих карбо- та гетероциклічних 

сполук. Кам'яновугільний пек володіє набором властивостей, відповідних 

до полімерів, до того ж він має ряд переваг перед класичними полімерами 

– нижчу вартість,  хімічну та біологічну стійкість. Не дивлячись на те, що 

пек – не класичний полімер, для нього характерні всі три стани аморфних 

полімерів, він здатен до утворення великого різноманіття 

надмолекулярних структур, активно змінює склад і властивості при 

додаванні хімічних добавок. Особливу роль при цьому відіграє β-фракція. 

Саме вона надає пеку полімерні властивості [1].  

Однак, для того, щоб використовувати кам’яновугільний пек в якості 

полімерної матриці для створення вуглецевих пін, його полімерні 

властивості слід посилювати. Основна проблема полягає в тому, що 

реологічні властивості пеку зазвичай не відповідають вимогам 

піноутворення. Попередня обробка кам'яновугільного пеку полягає в 
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модифікації за рахунок процесів полімеризації або конденсації з метою 

контролю в'язкості і ступеня анізотропії пеку [2]. 

В роботі нами було  досліджено отримання вуглецевої піни на основі 

кам'яновугільного пеку, модифікованого полярними полімерами. 

Модифікація кам’яновугільного пеку з використанням полімерних добавок 

шляхом низькотемпературної обробки дозволяє впливати на температуру 

розм’якшення кам’яновугільного пеку, його реологічні властивості 

(в’язкість, текучість) та механічні властивості в залежності від сфери 

використання. 

Процес модифікації [3] полягав в нагріванні суміші кам’яновугільного 

пеку та полімерів – полівінілхлориду та поліметилметакрилату - при 

температурі 170 ºС протягом 2 годин. Процес спінювання здійснювали за 

допомогою комплексного газоутворювача при температурі 150 °С і тиску 

до 2,65 ∙ 105  Па протягом 60 хв. 

На рисунку 1 представлені збільшені зображення спінених 

композицій на основі модифікованого кам’яновугільного пеку при t = 150 

°С та тиску 1,45 ∙ 105 і 2,65 ∙ 105 Па. 

 

 
Рисунок 1 - Фотографії вуглецевих пін, отриманних при t = 150 °С і 

тиску: а) – 1,45 ∙ 105 Па; б) – 2,65 ∙ 105 Па. 

  

Як видно з рисунку, піни отримані при спінюванні під тиском мають 

дрібнокоміркову структуру з однорідним розподілом пор в діапазоні 100 – 

200 мкм (Ксп = 2,6). Тверді піни характеризуються пористістю від 18 до 

34 % і удаваною щільністю 0,87 до 1,0 г/см3 в залежності від складу 

модифікованого кам’яновугільного пеку. 
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УДК 67.03 

РЕКОНСТРУКЦІЯ РЕАКТОРНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА 

Клименко О. С., Топоров А. А.  
Донецький національний технічний університет 

 

Реконструкція реакторів каталітичного риформінгу на 

підприємствах в теперішній час є актуальною темою, так як це підвищує 

час протікання реакції в установці, що дозволяє отримати більш якісний 

продукт та більшу кількість продукту.  

 

Найбільш простим і швидким способом реконструкції діючих 

установок гідроочищення з метою отримання дизельного палива, що 

відповідає сучасним стандартам, є заміна використовуваних каталітичних 

систем [1]. При цьому, виходячи з графіку  на рисунку 1, модернізацію 

необхідно проводити таким чином, щоб при збереженні режимних 

параметрів установки зростала час контакту газосировинної суміші з 

каталізатором. Цю умову можна виконати при збільшенні обсягу 

каталізатора, що дозволяє збільшити час перебування газосировинної 

суміші в шарі каталізатора, зберігаючи продуктивність установки. Даний 

підхід вимагає заміни існуючих реакторів на реактори більшого розміру 

або установки додаткового (паралельно або послідовно до існуючого) 

реактора (рисунку 2), але обмежений необхідністю відповідної 

модернізації використовуваного компресорного устаткування. 

За рисунком 2  після реактору каталітичного риформінгу 1, сировина 

надходить в сепаратор 2, необхідний для більш рівномірного і 

рівноважного розподілу газосировинної суміші, що покращує протікання 

самої реакції в колоні ректифікації 3.  Колона ректифікації 3 дозволяє 

збільшити час протікання реакції, що дає змогу отримати більшу якість і 

кількість продуктів на виході [2].  
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Рисунок 1 - Залежність глибини знесірчення від часу реакції 

 

 
 

I – реактор; II – сепаратор; III колона ректифікації; 1 – сировина;  

2 – ВМГ;  3 - продукти реакції; 4 - ВМГ в суміші з сірководнем;  

5 - нестабільний гідрогенізат;  6 - вуглеводневі гази; 7 - очищений дистилят  

Рисунок 2 - Заміни реалізації схеми процесу очищення дизельного 

палива 

 

Визначимо час, наскільки буде довше протікати реакція  процесу 

очищення дизельного палива (%) за формулою: 

∆t =  
∆Sнайб

n
∙ 100, 

де ∆S − глибина знесірчення газосировинної суміші в залежності від 

часу реакції (%); 

       n − проміжна ступінь знесірчення газосировинної суміші; 
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Отож із застосуванням заміни реалізації схеми процесу очищення 

дизельного палива (рисунок 2), час реакції протікає на 11% довше, що 

дозволяє отримати більш якісний продукт та більшу кількість продукту. 

Але реалізація цього проекту потребує значних затрат і невідомо коли 

вони окуплять себе, що є не дуже економічно-ефективним способом 

підвищення ефективності процесу каталітичного риформінгу. 

Іншим способом зміни необхідного часу перебування очищеної 

сировини в реакторі є підвищення швидкості реакцій гідрознесірчення за 

рахунок зниження їх енергії активації за допомогою використання 

високоактивних каталізаторів, який був приведений в першому способі 

підвищення ефективності і пропонується на більш детальний огляд з усіх 

сторін. 
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УДК 620.952 

ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА В МУНІЦИПАЛЬНОМУ СЕКТОРІ 

МІСТА ПОКРОВСЬК 

Книш Я.С., Швець І.І. 
Донецький національний технічний університет 

 

Сучасне комунальне господарство України майже не змінилося з 

часів розпаду Радянського Союзу. Воно реформується дуже поступово і 

потрібно буде ще не один десяток років на його остаточне реформування. 

Опалення осель у великих містах в основному централізоване з 

використанням котелень, які переважно працюють на газі, мазуті або на 

вугіллі. Залежність від одного виду палива робить їх вразливими і 

залежними від постачальників енергоносіїв. За останні роки вартість 

енергоносіїв зросла в декілька разів, що в першу чергу вдарило по 

гаманцям майже всіх мешканців країни, а також по місцевим бюджетам, на 

балансу яких знаходиться комунальне господарство. 

 Більшість енергоресурсів, що використовується в енергетиці країни 

відносяться до не відновлювальних джерел енергії. Їх вартість має світові 

тенденції розвитку економіки і тримається на високому рівні. Крім того їх 

спалювання підвищує в атмосфері вміст діоксиду вуглецю, який 

відноситься до парникових газів. 

 Відмова від централізованого постачання тепла, перехід на міні 

котельні, а також на інші альтернативні джерела енергії дуже актуальна 

проблема в наш час. Вона потребує значних капітальних вкладень і 

вимагає перебудову всього комунального господарства. Альтернативним 

джерелом палива може бути біопаливо, ресурси якого в Україні дуже 

значні і майже не освоєні. Крім того диверсифікація енергоносіїв дасть 

змогу менше залежати від постачальників монополістів енергоресурсів і 

світових коливань цін на них. Приблизна структура енергорозподілу в 

Україні (у %) наведено на рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура загальної поставки первинної енергії в Україні 
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 Використання біомаси трохи перевищує 1% від загальної кількості 

енергії, що споживається. В ЄС цей показник в середньому складає 15%, а 

в деяких країнах і вище. Так у Швеції – 61% (лідер серед країн ЄС), 

Австрії – 37%,  Данії – 35%, Фінляндії – 32%. 

 Місто Покровськ одне з небагатьох міст України, яке почало 

реформувати свою систему централізованого теплопостачання. Великі 

котельні замінюються на міні котельні з використанням біопалива. 

Реформування відбувається на об’єктах муніципальної власності – школи, 

дитячі садки, поліклініки. До вирішення проблеми було застосовано 

комплексний підхід – від початкового збору сировини до кінцевого 

процесу отримання енергії. В якості біосировини використовується як 

власна, так і покупна. 

 За кошти місцевого бюджету була закуплена установка для 

виробництва паливних брикетів. Установка виробляє з тріски, тирси, а 

також з листя і трави брикети для твердопаливних котлів. Одне з джерел 

сировини для брикетної установки – це обпилювання дерев, заміна старих 

насаджень. У місті Покровск є в наявності близько 2000 гектарів землі, яка 

використовується нераціонально. Одна з програм для Покровська 

передбачає в якості лісоутворюючої породи волоський горіх, тому що він у 

високому ступені сприяє очищенню повітря від пилу і продуктів 

промислового виробництва і має довгий термін експлуатації. З 

енергетичної точки зору шкаралупу і листя волоського горіха можна 

використовувати в якості сировини для біопалива. Найбільш раціональним 

бачиться використання вільної землі під енергетичні види дерев: тополя, 

верба, міскантус. Ці рослини невибагливі до ґрунтових умов, 

рекомендується вирощувати їх на маргінальних (сільськогосподарське 

виробництво на яких утруднено через ґрунтові, кліматичні та інші умови) 

або малопродуктивних землях. Вирощування багаторічних культур для 

виробництва біопалива на них збереже від ерозії гумусний шар. 

Урожайність в середньому становить до 25 тон/га сухої речовини. Ця 

цифра еквівалентна 13 тис. м3 природного газу. 

Соціальна сфера Покровська (школи, дитячі садки), яка була 

оснащена міні котельнями спожила за опалювальний сезон 2018/2019 року 

3644 Гкал тепла. На їх виробництво було витрачено 2573 м3 дров, 1986 м3 

тріски, 817 тонн паливних брикетів. Для вирощування такої кількості 

біомаси необхідно близько 200 Га землі. З огляду на запаси вільної землі, 

місто Покровск може використовувати власні ресурси сировини для 

виробництва біопалива. 

Варіантів і проектів по освоєнню вільної землі в Покровську існує 

багато і всі вони мають право на життя. Не залежно від того яким шляхом 

піде освоєння цієї землі, в кінцевому підсумку це сприятиме озелененню 

міста та збільшення біомаси придатною для використання в якості 

біопалива.  
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УДК 628.316.12 

АДСОРБЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД СПОЛУК РТУТІ 

Крутько І.Г., Міщенко В.П., Каулін В.Ю., Григуліч А.М. 
Донецький національний технічний університет 

 

Мінеральне волокно є перспективним адсорбентом для очищення води 

від сполук ртуті оскільки проявляє високу сорбційну активність до 

катіонів ртуті. Ступінь очищення води від ртуті на мінеральному волокні 

досягає 82%. 

Mineral fiber is a promising adsorbent for water purification from mercury 

compounds because it exhibits high sorption activity for mercury cations. The 

purification degree of water from mercury on mineral fiber reaches 82%. 

 

Велику небезпеку на даний час несе забруднення вод важкими 

металами і особливо ртуттю. Не дивлячись на те, що ртуть широко 

розповсюджена у природі, в останній час спостерігається збільшення 

викидів ртуті антропогенного походження і, як наслідок, підвищений її 

вміст у воді (13,0 — 30,0 мкг/л), але особливо в гідробіонтах. Ртуть 

потрапляє в навколишнє середовище при спалюванні вугілля, від 

металургійних заводів та сміттєспалювальних установок, при 

дрібномасшатному добуванні золота та срібла та ін. Ртуть – це глобальний 

забруднювач. У результаті атмосферного перенесення викиди ртуті 

випадають на земну чи водну поверхню на великій відстані від джерел їх 

виникнення. Загальне глобальне антропогенне навантаження ртуті на 

навколишнє середовище щорічно збільшується швидкими темпами. 

Небезпечний метал потрапляє у воду також з промислових та 

гірничих відходів. 

Крім того, ртуть міститься у стічних водах хімічних, 

фармацевтичних, гірничо-видобувних та целюлозно-паперових комбінатів. 

Практично все забруднення води ртуттю має штучне походження – ртуть 

потрапляє до природних водотоків зі стічних вод промислових 

виробництв. 

У воді ртуть знаходиться в розчиненому (недисоційовані молекули 

та іони) та в нерозчинному вигляді, а також у складі комплексних сполук. 

Починаючи з концентрацій 0,01 — 0,5 мг/л ртуть гальмує процеси 

самоочищення водойми. 

Існують різні методи очищення води від ртуті, вибір яких залежить 

від концентрації та виду сполук. Забруднені води очищують обробкою їх 

сірчистим натрієм, фільтрацією через доломіт, вапнуванням, сорбцією 

ртуті активним вугіллям чи мулом, обробкою коагулянтами, фільтрацією 

води крізь катіоніти. Для очищення води з низькою концентрацією ртуті 

найбільш ефективними є сорбційні та іонообмінні методи. 



113 
 

У даній роботі досліджено сорбційний метод очищення води від 

розчиненої ртуті на мінеральному волокні та активованому березовому 

вугіллі. Ефективність адсорбції ртуті визначалася в статичних умовах. Для 

цього в 5 конічних колб поміщали по 1 г адсорбенту (мінеральне волокно 

або подрібнене активоване вугілля) та додавали по 100 мл розчину ртуті з 

концентрацією від 2 до 11,5 мг/л. Вміст колб перемішували протягом 1 

години та залишали на 48 годин для встановлення адсорбційної рівноваги. 

Після цього вміст колб відфільтровували. 

Фільтрат аналізували екстракційно-колориметричним методом. Суть 

методу полягала в екстракції ртуті 0,001 %-вим розчином дитизону в 

карбон тетрахлориді в присутності ацетатного буферу (рН 4,8). Далі 

визначали оптичну густину отриманого екстракту дитизонату ртуті при 

довжині хвилі 500 нм на спектрофотометрі ULAB 101. За калібрувальним 

графіком розраховували кількість ртуті у фільтраті після адсорбції та 

ступінь очищення води від ртуті. 

   

 
 

Рисунок 1 – Залежність ступеня адсорбції 𝐻𝑔2+ від її концентрації у 

воді. 

  

 Як видно з наведеного графіку, зі збільшенням концентрації ртуті 

ступінь очищення води зростає та досягає 84% для активованого вугілля та 

82% для мінерального волокна. При концентраціях Hg менше 10 мг/л 

сорбційна активність мінерального волокна трохи нижче активності 

активованого вугілля. 

 Таким чином, дослідження показали, що мінеральне волокно та 

активоване вугілля є ефективними адсорбентами катіонів ртуті. 

Мінеральне волокно внаслідок своєї дешевизни та доступності є 

перспективним сорбентом для очищення води від сполук ртуті, 

враховуючи високу вартість активованого вугілля та важкість його 

видалення при фільтрації. 
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УДК 666.125 

ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ШИХТ  
Ханикіна І.С. 

Донецький національний технічний університет 

 

Коксохімічна промисловість є однією з основних підгалузей гірничо-

металургійного комплексу (ГМК) України і призначена забезпечувати 

доменне виробництво необхідною кількістю коксу, а також широким 

спектром продукції для хімічної галузі, кольорової металургії та ін З 81 

млн. т рядового вугілля, видобутого в Україні, 37,5% припадає на частку 

коксівного. 

ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» – найбільше в Європі 

високотехнологічне коксохімічне підприємство, займає територію більше 

340 гектарів, має 84 кілометри внутрішньозаводських залізничних 

під'їзних колій. 

На заводі випускається 30 видів коксової та хімічної продукції, 

основним з якої є кокс доменний для металургії. У загальній структурі 

виробництва АКХЗ доля коксової продукції перевищує 90%. 

Продукція підприємства відрізняється високою якістю і може 

використовуватися як готовий товар, так і у вигляді сировини для  інших 

галузей. 

Коксова продукція заводу реалізується на українському ринку. 

Продукція коксохімічної групи поставляється як на вітчизняний ринок, так 

і експортується в багато країн світу: Росію, Польщу, Чехію, Словаччину, 

Румунію, Туреччину, Єгипет та інші. 

Вугільну шихту для коксування на АКХЗ виробляють два 

вуглепідготовчих цехи (ВПЦ №1 і ВПЦ №2). До складу вуглепідготовчого 

цеху №1 входить вуглезбагачувальна фабрика проектною потужністю 6,4 

млн. тонн, де рядове вугілля збагачується до необхідних для коксування 

параметрів. 

Основним чинником, що впливає на вихід продуктів коксування, є 

склад вугілля, що переробляється. При переході від газового вугілля до 

піснувато-спікливого (тобто по мірі зниження виходу летких речовин) 

наростає вихід коксу при відповідному зниженні кількості смоли, бензолу, 

газу і пірогенетичної води. Збільшення кількості летких у вугіллі 

приводить до зростання в газі концентрацій метану, оксиду вуглецю і 

олефінів, тоді як вміст водню і азоту знижується. 

Шихта, що піддається коксуванню, як правило, складається з суміші 

вугілля різних марок в різних співвідношеннях, причому враховуються 

властивості вугілля окремих технологічних марок. Газове вугілля 

характеризується порівняно невеликою товщиною пластичного шару, 

високим виходом летких речовин і підвищеною усадкою. Кокс з газового 
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вугілля характеризується високою реакційною здатністю, присутність в 

шихті такого вугілля посилює усадку «коксового пирога» і полегшує 

видачу його з печі, а також збільшує вихід газу і хімічних продуктів 

коксування. При підвищеному вмісті газового вугілля вихід коксу меншає. 

Підвищення якості основної продукції - металургійного коксу є одним 

з найбільш перспективних напрямків екологізації коксохімічного і 

доменного виробництв. При використанні в доменній плавці більш 

якісного коксу значно зменшується потреба в ньому, а отже з'являється 

можливість виведення з експлуатації зношених коксових батарей з 

природним зниженням виробництва коксу та спадом сполучених з ним 

викидів, скидів і твердих відходів. 

Найкращі світові технології припускають вдосконалення процесів 

підготовки шихти: трамбування вугільної шихти перед завантаженням у 

коксові печі і регулювання її вологості. Оптимізація складу шихти при 

виробництві коксу завжди актуальна. 

  Як показали дослідження УХІНу, збільшення в шихтах частки 

газового вугілля на 1 % призводить до зменшення валового виходу коксу 

на 0,5-0,6 %, тобто до зниження продуктивності коксових печей. 

Для отримання міцного коксу з донецького вугілля (за даними УХІН) 

утримання в шихті спікливого вугілля марок Ж, К і ПС має бути не менше 

68%, а газового – не більше 32 %. Подальше збільшення вмісту газового 

вугілля призводить до погіршення якості коксу. Експериментально 

встановлено, що максимально можливе зниження вмісту в шихті 

спікливого вугілля (без погіршення якості коксу) становить лише 3-4 %, 

тобто спікливого вугілля має бути не менше 64 %, у тому числі К + Ж ~ 50 

%. 

Слід враховувати, що для видобутку газового вугілля, що залягає в 

Донецькому басейні на доступних для освоєння глибинах, у вугільній 

промисловості потрібні порівняно невеликі капітальні та експлуатаційні 

витрати. Найбільш цінні для коксування вугілля марок Ж, К і ПС в цьому 

басейні, навпаки, залягають на великій глибині в складних гірничо-

геологічних умовах, здорожують їх видобуток. 
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